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 اسلوب االستفهام
  معنى االستفهام يف اللغة :

هو طلب الفهم من املخاطب عن شيء جمهول يف الذهن , واسلوب االستفهام هو 

أحد اساليب الطلب يف اللغة العربية .

 اجلملة االستفهامية : 
تتصدرها ادوات االستفهام وتتكون من :هي اجلملة اليت 

 أداة االستفهام + اجلملة + ؟
  :

( ,وهما حرفان ال حمل هلما من االعراب , وتشمل اهلمزة ( و )  هلكلمة ) أداة ( تعين حرفا االستفهام ) . 1

( . , أّنى َمْن , َما , أّي , َكْم , أيَن , َمتى , أّياَن , كيَفايضا مجيع أمساء االستفهام : ) 

اجلملة اليت تلي أداة االستفهام هي أهم جزء من أركان مجلة االستفهام ألننا نعتمد عليها يف إعراب امساء . 2

االستفهام 

( تدلل لنا ان ما قبلها مجلة استفهامية . ؟عالمة االستفهام ) . 3

 االستفهام معاني
استفهام تصور . .2          استفهام تصديق .. 1 ويقسم إىل قسمني : استفهام حقيقي :األول 

حيث ان املتكلم ال يريد من ام عن معناه احلقيقي قد خيرج االستفه : استفهام جمازي :الثاني 

املخاطب ان جييب عن شيء جمهول , وإمنا الكالم فيه معاني بالغية أهمها :

اجملازي الذي تضمن معنى النفياالستفهام . 1

االستفهام اجملازي الذي خرج ملعنى التعجب. 2

 االستفهام احلقيقي
االستفهام احلقيقي  أنواع

 أوال : استفهام التصديق : 
     ( ويف حالة النفي نعم( ويكون اجلواب يف حالة االثبات ) اهلمزة  ( أو ) هلهو االستفهام الذي يبدأ بــ ) 

( وهي حروف جواب ال حمل هلا من االعراب .كّلا  ( أو ) أجل( ويصح أن جنيب عنه بـــ )  ال) 

1الماعون  رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّين{أَ}قال تعاىل *

ما الغرض الذي خرج اليه االستفهام 

؟
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44االعراف من اآلية  وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ{ هَلْ}فَ قال تعاىل*

أحب الرياضة . – نعمُتحب الرياضة ؟  هل*

اسافر غدًا . – نعمُتسافر غدًا ؟  هل*

تنام الطيور لياًل . –نعم تنام الطيور لياًل ؟  هل*

احسن فن اهلجاء – نعماهلجاء ؟  ُتحسن فن هل*

مل أكتب الواجب . –ال تكتب الواجب ؟  هل*

لن أقرأ الكتب  – التقرأ الكتب العلمية ؟  هل*

العلمية

أحب الرياضة .  – نعمُتحب الرياضة ؟  أ*

اسافر غدًا . –نعم ُتسافر غدًا ؟  أ*

تنام الطيور لياًل . – نعمتنام الطيور لياًل ؟ أ *

ال احسن فن اهلجاء  – الُتحسن فن اهلجاء ؟  أ*

مل أكتب الواجب . – التكتب الواجب ؟  أ*

لن أقرأ الكتب  – التقرأ الكتب العلمية ؟  أ*

العلمية .

من خصائص اهلمزة انها تدخل على اجلمل املثبتة واجلمل املنفية , أي : يصح أن يأتي بعد  انتبه :

( , فإذا جاءت ادوات النفي بعد ليس , ما , مل , ملا , لن , ال اهلمزة مباشرة أداة نفي , وادوات النفي هي ) 

( ويف حالة  بلى)     مباشرة يسمى االستفهام ) تصديق منفي ( , ويكون اجلواب يف حالة االثباتاهلمزة 

 (نعم + اداة النفي املوجودة بعد اهلمزة مباشرة ) النفي 
سأسافر غدًا . بلىلن تسافَر غدًا ؟ أ *

أكتب الشعر . – بلىمل تكتب الشعر ؟ أ *

مل أكتب الواجب . نعممل تكتب الواجب ؟ أ *

أقرأ الكتب العلمية . لن نعملن تقرأ الكتب العلمية ؟  أ*

 األمثلة 
 ) هل (  بـاستفهام التصديق 

210البقرة  عُ االمُور{يَنظُرُونَ إِالَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمآَلئِكَةُ وَقُضِيَ األَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَ هَلْ} قال تعاىل*

 1الغاشية  أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة{ هَلْ} قال تعاىل*

يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاء قَالَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم  هَلْابْنَ مَرْيَمَ  }إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى قال تعاىل*

112املائدة مُّؤْمِنِني{
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 47االنعام من اآلية يُهْلَكُ إِالَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُون{ هَلْ} قال تعاىل *

147االعراف من اآلية يُجْزَوْنَ إِالَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون{ هَلْ} قال تعاىل *

 استفهام التصديق بـ ) اهلمزة ( 
 12احلجرات من اآلية  { يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُأَ }قال تعاىل *

 61االسراء  أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا{أَ}وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَآلئِكَةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ فَسَجَدُواْ إَالَّ إِبْلِيسَ قَالَ   قال تعاىل *

  30البقرة من اآلية تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء{أَقَالُواْ  } قال تعاىل *

 25القمر  الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر{ ؤُلْقِيَأَ}  قال تعاىل *

 1املاعون  رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّين{أَ}  قال تعاىل *

 53يونس  حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِين{أَ}وَيَسْتَنبِئُونَكَ   قال تعاىل *

 النفي(استفهام تصديق منفي ) دخول اهلمزة على إحدى ادوات 
 107البقرة من اآلية  تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ{ أَلَمْ}  قال تعاىل *

 130االنعام من اآلية  يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ{أَلَمْ }يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَاإلِنسِ   قال تعاىل *

 124آل عمران  يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثاَلَثَةِ آالَفٍ مِّنَ الْمآَلئِكَةِ مُنزَلِني{ أَلَن}إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِنيَ   قال تعاىل *

 48الكهف من اآلية  نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا{ أَلَّن}  قال تعاىل *

 هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُون{ أَلَيْسَ}وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ   قال تعاىل *

 30االنعام 

 51الزخرف  وَهَذِهِ األَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفاَلَ تُبْصِرُون{ لِي مُلْكُ مِصْرَأَلَيْسَ  }وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَاقَوْمِ  قال تعاىل *

78التوبة يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَالَّمُ الْغُيُوب{ أَلَمْ}  قال تعاىل *
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 ثانيًا : استفهام التصور 
( العاطفة أم املعادلة ( مقرتنة بـ ) اهلمزة هو االستفهام الذي يبدأ بـ ) 

, أي : االختيار بني شيئني, وال وُيجاب عنه بتعيني أحد األمرين املتصلة , 

ُيجاب عن هذا االستفهام بأحد احرف اجلواب , مع  االنتباه إىل ان املستفهم 

 عنه يأتي بعد اهلمزة مباشرة .

 نثرًا ؟ قصيدة قرأت . أمقصيدة قرأت  أ *

 يف األمر جد ؟ يف األمر مزحة . أميف األمر مزحة  أ *
 يف التقاعس ؟ يف االجتهاد جناح . أميف االجتهاد جناح  أ *
  اختذتين عدوًا ؟ جعلتك صديقًا . أمجعلتين صديقًا أ *

  كيف نرتب اجلملة ؟
ان املستفهم عنه يأتي بعد اهلمزة مباشرة , ثم نكمل باقي اجلملة , بعدها 

( املعادلة العاطفة املتصلة , ثم نضع بعدها لفظا معاكسا باملعنى أم  نضع )

 مساويا يف اإلعراب .

 مبعنى : أّيهما قرأت كتابا أم جملة ؟        ؟    جملةأم            قرأت        كتابا  أ  *
 اسم معاكس يف املعنى مساوي يف االعراب                   املستفهم عنه                 

 عدوًا     ؟  اختذتين      أمصديقًا      جعلتين  أ  *

 جملة فعلية معاكسة في المعنى              ) جملة فعلية ( المستفهم عنه    

 ؟     يف األمر جد       أم      يف األمر  مزحة  أ  *

 شبه جملة معاكسة في المعنى               ) شبه جملة ( لمستفهم عنه ا      

جيب أن يأتي ) املستفهم عنه ( الشيء الذي نريد أن نسأل عليه مباشرة بعد  : مع االنتباه

أسعيٌد مسافر أم زيد ؟ يف هذه اجلملة املستفهم عنه هو ) سعيد ( فوضعنا بعد ) أم ( فاذا قلنا  اهلمزة

فاملستفهم  أيسافر سعيد أم يقيم ؟ املعادلة امسا آخر معاكسا له ألن السؤال هنا عن الشخص أما اذا قلنا :

 . عنه هنا هو نوع الفعل فوضعنا بعد ) أم ( املعادلة فعال معاكسا يف املعنى ) يقيم (
 اطلقته ؟ أمحبست العصفور أ *

 يف هذه اجلملة يسأل عن نوع الفعل ) حبسته أم أطلقته ( وتقدير اجلملة : أّيهما كان احلبس أم االطالق ؟

  اذا قلنا : أ أنت قلت هذا الشعر أم غريك ؟ املستفهم عنه هنا ) قائل الشعر ( فنضع امسا معاكسا أو كلمة *

 ) غريك ( 

       تؤدي ) أم ( املعادلة معنى :  :فائدة 

أّيهما ( فعندما نقول : أ كتابًا قرأت أم ) 

  جملة ؟ فان تقدير اجلملة : أّيهما قرأت ؟
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أ قلت هذا الشعر أم مل تقله ؟ فاملستفهم عنه يف هذه اجلملة هو الفعل نفسه ) قال الشعر أم  أما اذا قلنا :*

مل يقل ؟ (

أعامل أنت أم جاهل ؟  أأنت عامل أم غريك ؟ أما اذا قلنا : أعامل أنت ؟  أأنت عامل ؟ *

عنه هو الصفة .يف اجلملة االوىل املستفهم عنه الشخص أما يف اجلملة الثانية فان املستفهم 

أ كتابًا قرأت أم جملة قرأت ؟  /أقرأت كتابا أم جملة ؟  أّي التعبريين أصح ؟ س :

التعبري الثاني أصح ألن املستفهم عنه جاء مباشرة بعد اهلمزة ج:

انتبه على هذه اجلملة :
أتعلم باألمر أم أنت ال تعلم ؟*

أنت ال تعلم ( ألننا نستدل على املستفهم عنه من خالل الضمري الذي  تقدير اجلملة ) أ أنت تعلم باألمر أم

جاء بعد ) أم ( املعادلة مباشرة .

مالحظة مهمة جدًا 
إذا دخلت اهلمزة على أداة من أدوات النفي وجاء يف سياق اجلملة ) أم ( فال تكون ) أم ( املعادلة نهائيا 

تصديق منفي .وتسمى ) أم ( املنقطعة ويسمى االستفهام 

24حممد عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{ أَمْيَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ  أَفاَلَ}قال تعاىل  *

ماذا نعين بـ ) أم ( املعادلة , املتصلة , العاطفة ؟
 امل امسيت ) أم ( معادلة : ألن ما بعدها يعادل ما قبلها يف ذهن السائل أي : إنها كامليزان ما قبلها مساوي .1

بعدها .

مسيت متصلة : ألن ما بعدها متصل مبا قبلها أي : ال يستغنى بأحدهما عن اآلخر .. 2

عاطفة : ألنها حرف عطف يعطف ما بعدها على ما قبلها فيشرتكان يف احلكم واحلالة اإلعرابية .. 3

وتأتي مبعنى ) أّيهما ( أو ) أّي الشيئني ( . 4

39يوسف  اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار{ أَمِأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَالسِّجْنِ  }يَاصَاحِبَيِ قال تعاىل *

 27النازعات  السَّمَاء بَنَاهَا{ أَمِأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَ} قال تعاىل*

 27النمل  كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِني{ أَمْصَدَقْتَ أَ}قَالَ سَنَنظُرُ  قال تعاىل*

 59الواقعة  نَحْنُ الْخَالِقُون{ أَمْأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَ} قال تعاىل*
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 59النحل  يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ{ أَمْيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَ } قال تعاىل *

 مالحظة :
ان اللفظ الذي يقع بعد ) أم ( املعادلة املتصلة العاطفة خيتلف عن املستفهم عنه ) اللفظ الذي يقع بعد . 1

 مباشرة ( يف املعنى فقط , ولكن يكون مساويًا له يف احلالة اإلعرابية . اهلمزة

يف بعض اجلمل قد تأتي اداة نفي بعد ) أم ( املعادلة املتصلة مباشرة فال تؤثر ويبقى االستفهام تصوريا . 2

 ) أم ( فيه معادلة متصلة عاطفة .  وتسمى

 ال تعلم ؟ أمتعلم باألمر أ *
 : انتبه على هذه النصوص

 22امللك  يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم{ أَمَّنفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَ} قال تعاىل *
 تقدير اآلية : أم من ميشي سويًا                          ) أم ( املعادلة + ) من ( املوصولة : كلمة ) َأمَّن ( الثانية متكونة من 

 59النمل  يُشْرِكُون{ أَمَّاللَّهُ خَيْرٌ آ}قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَالَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى  تعاىل قال *

 تقدير اآلية : أ اهلُل خرٌي أم ما ُيشركون                                        كلمة ) أمَّا ( متكونة من : ) أم ( املعادلة + ) ما ( املوصولة 

ان اللغة العربية لغة متجددة مبعنى قد حيذف من اجلملة ركن من اركانها  : مالحظة مهمة جدًا

  لغرض بالغي ويقدر من معنى اجلملة
  تساخياأم كان سخاءا ما أتى به أ              للنفس أخالق تدل على الفتى       *

 تقدير اجلملة : أكان سخاءا أم كان تساخيا 

) أم ( يف البيت معادلة مبعنى : أي الشيئني كان سخاءا أم تساخيا , فاذا جاءت ) أم ( مبعنى ) أي االستفهامية ( للتخيري 

 بني شيئني فهي ) أم معادلة ( دون اللجوء اىل قاعدة معينة 

 ماذا نعين بـ ) أم ( املنقطعة ؟
و حرف ابتداء مبعنى ) بل ( , وُسميت منقطعة ألنها تقطع الكالم األول ليبدأ كالما هي حرف اضراب أ

 جديدًا ال ارتباط له مبا قبله , وال حتتاج إىل تعيني , ونستدل عليها من املالحظات التالية :

 ) هل (  بـال تسبق بهمزة استفهام , وغالبا ما ُتسبق . 1

 يدة () هل + تكملة اجلملة  + أم + مجلة جد

 16الرعد من اآلية  هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ{أَمْ يَسْتَوِي األَعْمَى وَالْبَصِريُ  هَلْقُلْ  }قال تعاىل *

  هل عرفَت الداَر بعَد توهِمأم                   غادَر الّشعراء من مرتدِم     هلقال عنرتة ابن شداد :  *
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  جيوز ان ُتسبق بأحد امساء االستفهام . 2

 ) اسم استفهام + تكملة اجلملة + أم + مجلة جديدة (

 20النمل  كَانَ مِنَ الْغَائِبِني{ أَمْلِيَ الَ أَرَى الْهُدْهُدَ  مَا}وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ  قال تعاىل *

 صفا لي النوم ان كنتما تصفان              كيف طعمه  أمالنوم  كيف *

 اذا تكررت ) أم ( يف اجلملة فهي منقطعة . 3

50النور  يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون{ أَمْارْتَابُوا  أَمِفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَ}قال تعاىل  *

 عن ما بعدها :اذا اختلف تركيب ما قبلها . 4

اذا دخلت اهلمزة على أحدى ادوات النفي وورد يف سياقها ) أم ( فتسمى ) أم ( منقطعة , ويسمى االستفهام . 5

 تصديق منفي .

24حممد عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{ أَمْيَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ  أَفَالَ} قال تعاىل *

 استفهام التصديق إىل تصور وحتويل/    حتويل استفهام التصور إىل تصديق
 أواًل : حتويل استفهام التصور إىل استفهام تصديق 

اذا كان االستفهام تصوريا وطلب منا حتويله إىل استفهام تصديق , حنذف ) أم ( املعادلة من اجلملة وما . 1

 بعدها ونضع عالمة االستفهام مكانها .

 تصديق       حلمًا نرى ؟أ/     زمانا جديدا ؟    تصور أمحلمًا نرى  أ *

أما اذا كان االستفهام للتصديق وطلب منا يف السؤال حتويله إىل استفهام تصور ) وهو األكثر يف االسئلة . 2

 الوزارية ( فيجب االنتباه إىل ما بعد همزة االستفهام :

نضع الفعل نفسه مسبوقًا بأداة اذا كان بعد اهلمزة فعل فنضع بعد ) أم ( املعادلة فعاًل معاكسًا يف املعنى أو أ. 

 نفي .

 به ؟   جتهل   أمتعلم   باألمر     أ *
 فعل معاكس يف املعنى                                      

 به ؟   تعلمال      أمتعلم   باألمر     أ *
 مسبوقا بأداة نفي    نفس الفعل                                                   

أما اذا كان بعد اهلمزة اسم , فنضع امسا معاكسًا أو مغايرًا لالسم املوجود بعد اهلمزة أو نضع بعد ) أم ( ب. 

 املعادلة مباشرة كلمه ) غريه ( .

 استفهام تصديق                           جملة قرأت ؟  أ *

  تصور      كتابًا قرأت ؟ أمجملة قرأت أ  *
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تصور    غريها ؟ أمجملة قرأت  أ*

وزاري
احيمزأ هذا الشيب مينعين      تقول العاذالت عالك شيُب .1

اجعل االستفهام يف عجز البيت تصوريًا . -

 غريُهالشيب مينعين أم  هذاأ :  ج

اسم   اسم    

اذا ما بدا من ساعة احلشِر مطلِع     أ يدري عباد اهلل أّنى مآهلم .2

اجعل االستفهام يف بداية البيت تصوريًا . -

أيدري عباد اهلل أم ال يدرون ؟ أو                     : أيدري عباد اهلل أم جيهلون ؟ ج

وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم  ى يف  النعيم بعقلهقذو العقل يش . 3

كون استفهامًا تصوريًا يف بداية البيت الشعري . -

: أذو العقل يشفى يف النعيم أم أخو اجلهالة ؟ ج

إشارة حمزون ومل تتكلِم    خيفة أهلهاأشارت بطرف العني  .4

اجعل ما حتته خط استفهاما تصوريًا . -

: أ خيفة أهلها اشارت أم خيفة اجلريان ؟ ج

24حممد }أَفاَلَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{ قال تعاىل .5

االستفهام يف النص الكريم للتصديق ال للتصور , علل ذلك . -

:ج 

الختالف الرتكيب. جمليء ) أم ( املنقطعة وليس ) أم ( املعادلة 1

دخول اهلمزة على أداة النفي .. 2

جاءت ) أم ( مبعنى ) بل ( . 3

فداؤك نفسي كيف تلك املعامل      أ يا راكب الوجناء هل أنت عامل .6

استبدل بـــ ) هل ( اهلمزة جاعال االستفهام تصوريًا . -

ويصح ايضًا : أ أنت عامل أم غريك ؟         : أ أنت عامل أم أخوك ؟ ج

مالحظة : 
 أدريأو االلفاظ )  مرفوعة بتنوين الضم ( سواٌءخترج همزة االستفهام إىل معنى التسوية اذا سبقت بـــ ) . 1

ليت ( , ) ما أبالي ( , ) ي ال أبال( , ) لست أدري , ) ( ما أدري ( , ) أن أدري )  ( مسبوقة بنفي :  أبالي,  ليت, 

املعادلة العاطفة . (أم وترد مع همزة التسوية )  ( شعري



للصف السادس العلمي

9

همزة التسوية ال حتتاج إىل جواب ألنها حتمل جوابها معها , فال حنتاج أن خنتار بني أمرين ألن األمرين . 2

سواء 

6البقرة لَمْ تُنذِرْهُمْ الَ يُؤْمِنُون{ أَمْ أَنذَرْتَهُمْأَعَلَيْهِمْ  سَوَاءٌ}إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ  قال تعاىل*

 أم المعادلة   همزة تسوية           

6المنافقون  لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِني{ أَمْسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَعَلَيْهِمْ  سَوَاء} قال تعاىل*

 نالحظ ان همزة التسوية فيها األمران متساويان

193االعراف  أَنتُمْ صَامِتُون{ أَمْدَعَوْتُمُوهُمْ أَعَلَيْكُمْ  سَوَاء}وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى الَ يَتَّبِعُوكُمْ تعاىل قال  *

قــريــحأم شوٌق يف فؤادي أ   ٌل ـيـــــّن لــــا جمإذا وإن أدري قال الشاعر : *

عــهو اآلن واق أمموتي ناٍء أبعد فقدي مالكًا  ولست أبالي قال الشاعر : *

معاني اهلمزة
:  همزة االستفهام. 1

هي اهلمزة اليت تتصدر اجلملة االستفهامية لالستفهام عن أمر جمهول بالنسبة 

نستدل عليها وذلك بأن نضع بدل منها ) هل ( فإذا و للسائل وحتتاج إىل جواب 

كانت اجلملة تامة املعنى تدل على االستفهام فهي همزة االستفهام .

:  همزة التسوية. 2
لإلخبار عن ان ما بعدها عند املتكلم واحد وهي ال تستحق جوابًا وال يؤتى بها 

تكون هذه اهلمزة للتسوية إال اذا سبقت بـ ) سواٌء ( بشرط ان تكون مرفوعة 

بتنوين الضم تليها مجلتان تفصل بينهما ) أم ( املعادلة او اذا سبقت بـ ) ما أدري 

( , ) ليت شعري ( وحنوهنَّ شرط ان  ( أو ) إن ادري ( , ) ما أبالي ( , ) لست أدري

تليها مجلتان تفصل بينهما ) أم ( املعادلة املتصلة .

:  همزة النداء .
( النداء فإذا  ياوهي همزة تأتي لنداء القريب , ونستدل عليها بأن نستبدهلا بــ ) 

كانت اجلملة تامة مفهومة املعنى فاهلمزة افادت معنى النداء 

( مـــاطـا فـى : يـنــعـمـب)  وإن كنِت قد ازمعِت هجري فامحلي   التدلل    هذابعض  مــهــاًلم ــطفـــاأ  *

( مبعنى : يا سرب القطا )  أطرُي يتوــه دـــقن ـــــم ىــــإل لعلي     سرب القطا هل من معري جناحهأ  *
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(ى : يا جارتنا ــنـعـمـب)  ُب ـيـســعام ـــــقأ اــــم مـيـقـي مــنوإ نوب   ـت الــخـطــوبان  جــــارتـــنــاأ *

اتتطبيق
هاِت اسئلة مناسبة لألجوبة التالية : :1س

قرأت ديوان املتنيب     أقرأت ديوان املتنيب أم تصفحت جملة ؟. 1

الرياضة    أمل متارس الرياضة  ؟بلى أمارس . 2

أختاف يوم القيامة ؟. 3 نعم أخاف يوم القيامة     

نعم سأسافر غدًا  هل تسافر غدًا ؟. 4

أتبوح بالسر ؟ال ال أبوح بالسر. 5

نعم لن أشارك يف العمل      ألن تشارك يف العمل ؟. 6

نعم مل أدرس الدرس     أمل تدرس الدرس ؟. 7

الصديق أخًابلى رضيت بالصديق أخًا       أمل ترَض ب. 8

بلى سعى أخي اىل اخلري  أمل يسَع أخوك اىل اخلري ؟. 9

باألصدقاء الطيبني وثقت    أ باألصدقاء الطيبني وثقت أم باألقرباء ؟. 10

قرأ كتابًا ؟بلى قد قرأت كتابًا      أملا ت. 11

بلى سأشارك يف االمتحان         ألن تشارك يف االمتحان . 12

اليوم سفره ؟ يال مل أدِر اليوم سفره     هل تدِر. 13

ال مل أقرأ القصيدة      هل تقرأ القصيدة ؟. 14

نعم جنحت يف االمتحان      هل جنحت يف االمتحان ؟. 15

بإخالصي كسبت االصدقاء    أ بإخالصك كسبت االصدقاء أم بتعاونك ؟. 16

نعم مل يزل ذكرها يف خاطري   أمل يزل ذكرها يف خاطرك ؟. 17

مالحظة مهمة جدًا : 
( .اهلمزة + أداة نفي ) ( مجلة اجلواب فنستفهم عن اجلملة بــ  بلىاذا تصدر حرف اجلواب ) . 1
(جمزوم ملا + فعل مضارع ) ( فنضع بعد اهلمزة أداة النفي  قد) (  بلىاذا جاء بعد حرف اجلواب )  .2

أملا تقرأ الكتاب ؟  تصبح : بلى قد قرأت الكتاب *

+ فعل  مل) ( فعل ماضي فنستفهم باهلمزة ونضع بعدها أداة النفي  بلىاذا جاء بعد حرف اجلواب ) . 3
( .مضارع جمزوم

( متصال مبضارع فنضع بعد اهلمزة أداة النفي  س( حرف االستقبال )  بلىاذا جاء بعد حرف اجلواب ) . 4

( لن) 
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 ) وزاري مهم (  : 2س

 من اللسان فال  كانوا وال اجلوُد        ل من األيدي وجودهم      جقال الشاعر : جود الر

 أمن األيدي جودهم أم من اللسان ؟ ج :                         من مضمون البيت الشعري كون استفهامًا تصوريًا . -

 ه سُر ــن مثلي ال ُيذاع لـــكــول          قال الشاعر : بلى أنا مشتاق وعندي لوعٌة   :  3س

 ألسَت مشتاقًا ؟ج :                         أنشئ سؤااًل من داللة البيت تكون ) بلى ( جوابًا له . -

  .( : أتدرون من خريكم عند اهلل ؟ الفقراء واملهاجرون  ") قال رسول اهلل :  4س

 تصديق مثبت .ج :            ما نوع االستفهام يف ) أتدرون (  يف بداية احلديث الشريف ؟ -

 خصائص ) اهلمزة ( و ) هل (
 هل اهلمزة

 . تأتي مع استفهام التصديق فقط1 . ترد مع استفهام التصديق والتصور 1

 . ترد معها ) أم ( املعادلة ويسمى االستفهام تصوريا2
 قال قيس بن امللوح :

 محاُم األيِك مالَك باكيًا

 أفارقَت ِإلفًا أم جفاَك حبيُب                 

ال ترد معها ) أم ( املعادلة املتصلة العاطفة , وان وردت ) أم ( 
 يف سياق مجلتها ُسميت ) أم ( املنقطعة 

ُقل َهل َيسَتِوي اأَلعَمى َو الَبِصرُي َأم َهل َتسَتِوي قال تعاىل : ) 

  ( 16آلية ) الرعد من ا(    الظُُّلَماِت َو النُّوُر

 

 تدخل على اجلمل املثبتة واجلمل املنفية . 3
 ( 1الشرح ) قال تعاىل : ) َأَلم َنشَرح َلَك َصدَرَك ( 

  ( 8التني ) قال تعاىل : ) َأَليَس اهلُل ِبَأحَكِم احَلاِكِمنَي ( 

تدخل على اجلمل املثبتة فقط وال تدخل على اجلمل املنفية . 3
 فيها ) تصديق مثبت ( فقطويكون نوع االستفهام 

هلا الصدارة يف الكالم : حروف العطف تأتي بعدها . 4
 , وحروف العطف هي : ) ف , و , ثم ( 

  ( 50املائدة ) َأَفُحكَم اجَلاِهِليَِّة َيبُغوَن ( قال تعاىل : ) 

  ( 68الواقعة ) قال تعاىل : ) َأَفَرَأيُتُم امَلاَء الَِّذي َتشَرُبوَن ( 

  ( 51يونس ) قال تعاىل : ) َأُثمَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمنُتم ِبِه ( 

 يف هذه النصوص تقدمت اهلمزة على حروف العطف

 
 

 ليس هلا الصدارة يف الكالم : حروف العطف تأتي قبلها . 4
  (44االعراف ) قال تعاىل : ) َفَهل َوَجدتُّم َما َوَعَد َربُُّكم َحقًَّا ( 

  ( 17سبأ ) قال تعاىل : ) َوَهل ُنَجاِزي ِإلَّا الَكُفوَر ( 

  ( 53االعراف ) قال تعاىل : ) َفَهل لََّنا ِمن ُشَفَعاَء ( 

 يف هذه النصوص تقدم حرف العطف على حرف االستفهام

+  ملاإن الشرطية , إذا , )  اسلوب الشرطتدخل على . 5
  , كلما , وغريها (  فعل ماضي

 (  34قال تعاىل : ) َأَفإن ِمتَّ َفُهُم اخَلاِلُدوَن ( األنبياء ) 

 (  49قال تعاىل : ) َأ ِإَذا ُكنَّا ِعَظاَمًا َوُرَفاتًا ( االسراء ) 

 ال جيوز ذلك يف حرف االستفهام ) هل ( . 5

 تدخل على ) إن ( املؤكدة . 6
 (  90قال تعاىل : ) َأ ِإنََّك َلَأنَت ُيوُسُف ( يوسف ) 

 ال تدخل على ) إن ( املؤكدة . 6
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يقع املستفهم عنه بعد اهلمزة مباشرة . 7
أ كتابًا قرأت أم جملة 

ال يشرتط ذلك يف ) هل ( . 7

. ال حتذف ) هل ( وتبقى يف سياق اجلملة دائمًا8 . حتذف جوازًا للتخفيف8
 : االتية النصوص يف االستفهام حرف خصيصة ما س :

185االعراف من اآلية  }أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ{ تعاىلقال.1

86طه من اآلية فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي{أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ  } تعاىلقال.2

50املائدة من اآلية }أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ{ تعاىلقال.3

90يوسف من اآلية }قَالُواْ أَإِنَّكَ ألَنتَ يُوسُفُ{ تعاىلقال.4

34االنبياء من اآلية }أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُون{ تعاىلقال.5

6التغابن  أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا{ }تعاىلقال.6

13البقرة قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء{ }تعاىلقال.7

ياــانـمـــثأمتــيـلـــصنـيــنـــاثذكرتهامااذاأدريمالعمركقال الشاعر :  .8

قال الشاعر : أما ترى ظفرا حلوًا ســوى ظفٍر  فصافحت فيه بيض اهلند واللمم  .9

: احلل
  المنفية الجمل على ودخولها العطف حرف على لدخولها الكالم في الصدارة لها .1
ترد معها ) أم ( المعادلة . ,تدخل على الجمل المثبتة  , الفاء العطف حرف على دخولها الكالم في الصدارة لها .2
 تدخل على الجمل المثبتة  – الفاء العطف حرف على دخولها الكالم في الصدارة لها .3
 تدخل على الجمل المثبتة – التوكيدية إن على دخولها .4
 تدخل على الجمل المثبتة – الشرطية إن على دخولها .5
   مباشرة الهمزة بعد يأتي عنه المستفهم .6
  مباشرة الهمزة بعد يأتي عنه المستفهم. 7
  ) ثمانية أم صليت إثنين أ : ) الجملة وتقدير الحذف خاصية. 8
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 . دخولها على الجمل المنفية .9

 الكالم لتخفيف جواًزا اهلمزة حذف خاصية
 والتصديق التصور باستفهام احلذف ويكون

 ؟ النص من حمذوفة اهلمزة ان نعرف كيف : س

 حمذوفة اهلمزة ان يعين هذا , النص يف اهلمزة جند ومل اهلمزة خصيصة استخراج منا طلب اذا : ج
 الكالم لتخفيف جوازا

 ؟ احملذوفة اهلمزة مكان على نستدل كيف
 : وهي احملذوفة اهلمزة مكان على خالهلا من نستدل باجلملة معطيات عدة هناك

         كان ان املعادلة ) أم ( بعد ما على االنتباه فيجب العاطفة املعادلة ) أم ( يعطينا االول الدليل .1
 يكون لفظ اول امام اهلمزة ونضع ) أم ( ـــل املعاكس باالجتاه نسري ثم ) مجلة شبه  / فعل / أسم (

 باإلعراب له مساويا و باملعنى له معاكس
  ديوان املتنيب أم ديوان اجلواهري ؟ أتقدير اجلملة :                                          ؟ اجلواهري ديوان أم قرأت املتنيب ديوان *
 ليلى أم منكن ليالي أ تقدير اجلملة      البشر نـــم ليلى أم منكن ليالي        لنا قــلـن القاع ظبيات يا باهلل *

 البشر من
 تصربا مل أم أصربت : اجلملة تقدير     جرى وما ارــــــــج دمعك بكىو        تصربا مـل أم صربت هواَك باٍد *
 ألمٍر أم مضى أمبا : اجلملة تقدير      جتديد منك ألمر أم مضى اـمـب            عيُد يا عدت حال أيــــب عيد *

 جتديد منك
 اول امام  اهلمزة ونضع املعاكس باالجتاه نسري ثم حتته خط فنضع ) بلى ( اجلواب حرف يعطينا او .2

 ) بلى ( قبل نفي اداة

 38النحل  النَّاسِ الَ يَعْلَمُون{ }وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ الَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلـكِنَّ أَكْثَرَقال تعاىل  *

 ... اهلل يبعث أال : اآلية تقدير

 يضريها النفوس شقَّ ما كل بلى          نأيها يضرك ال الناس يقول *
 ... يضرك أال : اجلملة تقدير
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 اهلمزة فنضع... (  يقولون / قلت / قلنا / يقول / قال ) : ومشتقاتها ) قال ( النص يف يعطيك قد .3
 مباشرة بعدها

  ويغدر خيون مبن الوثوق أنى               فأجبتها ؟ بقولنا تشك قالت *
 ... بقولنا أتشك : اجلملة تقدير

  له أآمنتم قال : اآلية تقدير     71طه من اآلية }قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِريُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ {تعاىل قال *

 بعدها اهلمزة فنضع ) ... تسألين / يسألون / يسأل / سأل ) : ومشتقاتها ) سأل ( النص يف يعطينا او .4
 مباشرة

 ؟ أنت الشرق أمن تسألين : اجلملة وتقدير                 أنَت الشرق من تسألين *

 تكون ابيات هناك ان اىل االنتباه مع , اجلملة بداية يف اهلمزة فنضع املعطيات هذه يعطينا مل اذا .5
 املعنى على

  امـضـت لـــيــس وااليام ضامتك              االيام كـــب تـــلـــعـــــف اـم دار اـي *
 تضام ليس وااليام االيام أضامتك : اجلملة تقدير

  يلعب الشيب وذو يـمن لعبا وال           اطرب البيض اىل شوقا وما طربت *

 يف هذا البيت وضعنا اهلمزة اعتمادا على احلس املوسيقي للبحر وليس على القاعدة 

 يلعب الشيب ذو و أ : اجلملة تقدير

  منقطع غيـر ودا منحتك قدو         رجل نـــــم قساكا فما عليَّ تعدو *
 عليَّ أتعدو : اجلملة تقدير

 ا فأحاهلا ــهـولـلـطـل البلى بــــح          اشعًا    ـك خــعــربـا لـــيا دار سعدى م *

 تقدير اجلملة : أحل البلى .... 

 استخراج خصائص اهلمزة و ) هل (طريقة 
 قد يعطينا يف السؤال خاصية واحدة من خصائص اهلمزة كما يف املثال اآلتي : *
) أ وتعلمون ( , ) أ فتعلمون ( فتكون هنا خاصية اهلمزة ان هلا الصدارة يف الكالم حروف العطف تأتي . 1

 بعدها 

 1الشرح  لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك{أَ}قال تعاىل  *
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8التني  لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِني{أَ} قال تعاىل*

فتكون خاصية اهلمزة دخوهلا على اجلملة املنفية 

أو قد يعطينا يف السؤال خصيصتان للهمزة يف كملة واحدة مثل : *
) أومل ( , ) أفلم ( , ) أولن ( فتكون اخلاصية االوىل هنا ان هلا الصدارة يف الكالم والثانية دخوهلا على اجلمل 

املنفية 

) هل ( بـاستبدال ) اهلمزة ( 
اذا طلب منا يف السؤال استبدال ) هل ( بــ ) اهلمزة ( وبالعكس فيجب االنتباه إىل خصائص ) اهلمزة ( و

عند االستبدال وكما يلي : ) هل (

مالحظة حروف العطف اليت تأتي بعد اهلمزة مباشرة وعند االستبدال تقدم حروف العطف على ) هل ( . 1
 ألّن ) هل ( ليس هلا الصدارة يف الكالم 

تعلم ؟ فهلعند االستبدال تصبح :  تعلم ؟ ف أ*

تعلم ؟ وهلعند االستبدال تصبح :  تعلم ؟ أ و*

رأيتم ما جزاء اعمالكم ؟ فهل رأيتم ما جزاء اعمالكم ؟ أ ف*

تقرأ الشعر وال تكتبه ؟ فهل تقرأ الشعر وال تكتبه ؟ أ ف*

ترى إنك خاذلي وقت الوداع ؟ هلو ترى إنك خاذلي وقت الوداع ؟ و أ*

ُتسِعُد غريك إن استطعت ؟ وهل ُتسِعد غريك إن استعطت ؟ أ و*

مالحظة ادوات النفي اذا جاءت بعد اهلمزة , فإذا طلب منا االستبدال تكون االجابة ال يصح االستبدال الن  .2
 ) هل ( ال تدخل على اجلمل املنفية مثل : 

1الشرح نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك{ أَلَمْ}قال تعاىل *

8التني  اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِني{ أَلَيْسَ} قال تعاىل*

ال جيوز هنا استبدال ) اهلمزة ( بــ ) هل ( ) يف غري النص القرآني ( الن ) هل ( ال تدخل على ادوات النفي 

اذا كانت خصيصة اهلمزة هي احلذف , فبعد أن نعني مكانها , وطلب منا استبداهلا بـ ) هل ( فتكون االجابة . 3
 سياق اجلملة . ال جيوز االستبدال الن ) هل ( ال حتذف وتبقى موجودة يف 
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حل البلى بطلوهلا فأحاهلا       يا دار ُسعدى ما لربعك خاشعًا س :

) هل ( باهلمزة .ما خصيصة اهلمزة يف البيت ؟ ثم استبدل  -

خصيصة اهلمزة يف البيت هي احلذف وتقدير اجلملة : ) أ حّل البلى بطلوهلا فأحاهلا ( , وال جيوز ج : 

استبداهلا بــ ) هل ( الن ) هل ( ال حتذف وتبقى يف سياق اجلملة . 

ونفس احلال يف األبيات التالية : 
تقدير اجلملة : أ وذو الشيب يلعب     الشيب يلعبي وذو ـــــنــــوال لعبًا م  طربت وما شوقًا إىل البيض اطرب      *

تقدير اجلملة : أ تعدو علّي     وقد منحتك ودًا غــــيـــــــر منقطع   ن رجل     ــــتعدو علّي فما اقساك مـ*

تطبيقات
االستفهام نوع مبينًا , االتية النصوص من ) هل , ) ) اهلمزة ( خصائص استخرج : 1 س

260البقرة  تُؤْمِن قَالَ بَلَى{ أَوَلَمْ}وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ  تعاىلقال.1

. دخوهلا على اجلمل املنفية     نوع االستفهام تصديق 2. هلا الصدارة يف الكالم     1: ج  

51يونس  آآلنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُون{مَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ أَثُ} تعاىلقال.2

. دخوهلا على اذا الشرطية     نوع االستفهام تصديق2. هلا الصدارة يف الكالم     1:  ج

86طه  من اآلية  عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي{ أَفَطَالَ }تعاىلقال.3

. وردت معها أم املعادلة    نوع االستفهام تصور2. هلا الصدارة يف الكالم    1:  ج

185االعراف من اآلية  يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ{ أَوَلَمْ} تعاىلقال.4

. دخوهلا على اجلمل املنفية   نوع االستفهام تصديق2. هلا الصدارة يف الكالم    1:  ج

الشعراء قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبنِي{  الْغَالِبِني }فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا ألَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ تعاىلقال.5

41  ,42

. دخوهلا على إّن املؤكدة     نوع االستفهام تصديق1ج : 

38النحل  حَقًّا وَلـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يَعْلَمُون{}وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ الَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ  تعاىلقال.6

نوع االستفهام تصديق . خاصية احلذف    1: ج 

22الشعراء  }وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيل{ تعاىلقال.7

نوع االستفهام تصديق   . خاصية احلذف    1: ج 

ميناهَلوىترجواالَوجُهذاهِبْتـــالــــقواِصليُقلُتجُرهاــَهَتَمادىَفَلما.8
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 : خاصية احلذف    نوع االستفهام تصديق ج

  واجَلدِب األرِض يف اخَلصُب ئيتكاف وَهل       اوِملَحه املياِه َعْذُب َيسَتوي َهْلَو .9

 تصديق هلا الصدارة يف الكالم     نوع االستفهامليس :  ج

  روُبطال ديـحـاالبـــَك  دىــــَحغـــــداَة           َوجيُب أْم بَكـلـقـب أودى وًىــــج .10

 : خاصية احلذف    نوع االستفهام تصور  ج

  ُمتـُضــــا لــــيـس اميــــواال ِكمـــتــاـــــض       االياُم بــِكَفَعَلْت  اــــم داُر اـــــي . 11

 : خاصية احلذف    نوع االستفهام تصور ج

 : موقعه مبينًا عليه دل , االستفهام حلرف حذف ورد االتية النصوص يف :  2 س

  آمنتمج : التقدير : أ         49الشعراء  }قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِريُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ{ تعاىل قال .1

 ج : التقدير : أ قتال فيه                           217البقرة من اآلية   }يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ{  تعاىل قال. 2
     والرتاب احَلَصى َو ِلـــالرَّْم عدد              را ــــهــــــت بــــلــــا قـــهـــبــحـــوا تــــــالـــــق .3

 ج : التقدير : أ حتبها   

       َتْجديُد ِمْنَك ٍرِلأم َأْم َمَضى امب           دــيـــع اـــدت يـــاٍل ُعـــــــــأي حـــٌد بـــيـــع .4

 ج : التقدير : أ مبا مضى  

       عضاُت أْم امَلناِكِب فــــي نْعٌش و          مـــــمـــــات فــــــي الـــمـــواكـــــب أم حـــيـاة .5

 ج : التقدير : أ ممات /  أ و نعش  

      يـــدم يــف سجيٍة إال هــــَي فما               سـهــمأأصـــابـــك عـــشـــق أم رمــــيـــــت بـــ .6

 ج : التقدير : أ اصابك  

      احُلب َيْفَعل هــــكـــذا قــــالــــوا           الناِس على قميِصِه من َجَردتَّه إذا وجسٌم .7

 ج : التقدير : أ هكذا  

 ج : التقدير : أ بنصٍح                                            ؟ ِبُحبول أم الواشوَن تىأ ِبُنصٍح .8

  ورد حذف حلرف االستفهام ) اهلمزة ( , دل على موقعه:  3س
  اثننيأ ج :            مانيةـثــأم  صـــلــيــت اثـــنـــيــن            هاــرتــذك اــــمأدري إذا  فـما صـــلــي أ. 1

 أال يضرك ج :          ا شّق النفوس يضريها ـل مـــك بلى       ا     هـأيــنك رـــضــيس ال لناا يــــقــــول. 2

 أ ترجوج :        لى اليبســال جتري ع سفينةإن ال        سالكها    ـم كـلــسـت مـــلالنجاة و ترجو. 3
  أ إىل البحر يسعىج :       إىل البحر يسعى أم إىل البدر يرتقي        ا درى     ــــــالبساط م يــف شيواقبل مي. 4
  سفرتأ ج :         تسفِرملأم  ـــفرتم سنــــاه األتــــا            سنهاحب تيهن يــمر ــظـنـتــلت فرـس .5
 أ حل البلىج :        ا ــهـالـأحـف هاـــولـلـطـب بلىال لَّـــــح        اشعًا     خ ـربعكل ــــاعدى مــــــيا دار س. 6

 أ خواطرج :        من اخليل تعروني لذكراك أم عشُق          ٌر    طواخت أدري ــسـلًا ــبــح كــبــأح. 7
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 أ مخوالج :         جدـــمـان السيادة والـــت اركتثبيـب         ع    لومرك ـــيوغ ااًلــمـــواًل وإهـــمـــخ. 8

 أ إىل العباسج :        ى العباس معدي وال قصرـــومالي إل        ن إذن     ــــمــفى العباس قلت ــــلت إالق. 9

 أ حرانج :         ن بعد آل حممدــما مـتـشـعل ــــهو        ان أنتما     رـدى واجلود حلنت اــــألــس. 10

 أ قدمتج :         يمــظـــب عنال ذا ذـــــمـن األعــــم         ر زاٍد    ـيـغــريم بكى العلت ــــــدمـــق. 11

 أ صحوًا ج :        اتي أنا إن مل تكن فيها يا حــــــمــــف         ارجع كما أنت صحوًا كنت أم ممطرا    . 12

 أترى ج :        تــــرى عنده علم بشجوني وأدمعي            واني مـــتــــى اسـمــع بذكراه أجزُع.  13

 أبأرٍجأ للبدر   / ج : ك األرُج      ــــــأرٍج أم لــــك بــــســمــوال    ي الدجى البلج        ــــك فـــدر أم لــبــلـــل. 14

 أبكاه ...ج :     يُل   ـلــاله خـــٌل أم بــيـلـــاه خـــكــــعانق الثرى            بومــن مات مل يعلم وقد . 15

 أضرب النواقيس ج :    س   ــــيـــوى قـــــــنــــرب الـــــــأي الضرب يؤلـمـك ضرب النواقيس             أم ض .16

 أمثلي يستهان ج :    ا ويقتل مهجورا بغري سبب   ــمــلـــيا حــلـيــة الــعـيـن مثلي يستهان به            ظ. 17

 أفال ادعى به ج : ى به وهو أول      ـــال أدعــــي اسٌم فـــــدعـــاني الـغــوانــي عــمـّهن وخلتين            ل. 18

 أذقَتج : لكالِم       ى باـشـحــم الـــلــــداوى كـــــكـــم قــائـــال لــي ذقت البني قلت له           أي. 19

 ان إنسان ــســــفضلى أما يعرف االح        دا ليٍد    ــــق غـــي حـــرط فــــوال أف:  4س

 أميكنك وضع ) هل ( مكان اهلمزة ؟ -

 ال ميكن ألن ) هل ( ال تدخل على اجلمل املنفية .ج : 

 استبدل حرف االستفهام حبرف استفهام آخر : 5س

 أفأكرمت ج :           ت أال تقابل بالرد ـرمــل أكــهــف               ال كتيب ال ُيرد جوابها  ــــا بــمـــف          

 .....  منه وهل ج :             ني أفواًلـمــلـعـتــا تـــه مــنــأوم              عًا   ــالــوم ليلي أين بدري طــجــأن

 أوذهب ج :            وهل ذهب صرف يساويه بهرج               متى يستقيم الظل والعود اعوج   

 أ فــنـحـن إلـيــك باالمساع نصغي                فــهــل لــــك أن تفيد فنستفيدا            ج : أفلَك 

 ج : وهل كّل ...           مـــودتـــه تـــدوم لــــكــل هــوٍل                  أوكـــــّل مــــودتـــــه تــــــــدوم  

 ـل أحببَت قـبـلي                 وكــــم خاًل صحبَت وكم خليلة            ج : أواحببَت ... ـــتـــســألين وه

 

 
 
 
 
 

ال جيوز استبدال ) اهلمزة ( بـ ) هل ( اذا كان : 
االستفهام تصور / اجلملة منفية / بعد اهلمزة 

املؤكدة / اذا حذفت أدوات شرط / بعد اهلمزة إن 
 اهلمزة
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االستفهام امساء
االستفهام امساء ودالالت معاني / أواًل

 االستفهامامساءكلوبالتعينيتكوناالجابةالنللتصورنوعهايكوناالستفهامامساءكل : مالحظة

) والكسرةوالفتحةالضمة(االعرابيةالعالماتعليهافتظهرمعربةتكون)أّي(عدامبنية
) مبين على السكون (  : من. 1

  ؟ صاحبت َمْن : العاقل عن للسؤال ا. 

78يس  يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم{ مَنْ}وَضَرَبَ لَنَا مَثَالً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ  تعاىل قال : اجلاللة لفظ عن للسؤالب. 

)  السكون على مبين ) : ما .2
 17طه  تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى{ مَا}وَ تعاىل قال : العاقل غري عن للسؤالأ. 

  ؟ العاملني رُب ما : الشيء حقيقة عن للسؤال ب.

 ؟ علي ما , ؟ الذهب ما , ؟ اإلنسان ما : الشيء صفة عن للسؤال ج.
 : ايضًا االستفهام وتفيد ) ماذا ( فتصبح ) ذا ( تصحبها وقد د. 

غوالياالزمانمدىيشمإالامحدتربةشممنعلىماذا

)   السكون على مبين ):  متى .3
بقربكم مشلي الرمحُن جيمُع متى:  ) ومستقبل ماضي  (الزمان عن للسؤال

)  الفتح على مبين ): أيان. 4
6القيامة  الْقِيَامَة{يَوْمُ أَيَّانَ }يَسْأَلُ تعاىل قال : والتضخيم التهويل وتفيد املستقبل الزمن عن للسؤال

42النازعات  مُرْسَاهَا{ أَيَّانَ}يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ تعاىلقال
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) مبين على الفتح ( أين : . 5
62القصص  شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون{ أَيْنَ}وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ  تعاىل قال : املكان عن للسؤال

مبين على الفتح ( ) : كيف. 6
كَيْفَ  }أَفَالَ يَنظُرُونَ إِلَى اإلِبِلِ , قال تعاىل6الفجر  فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد{كَيْفَ  }أَلَمْ تَرَتعاىل قال : احلال عن للسؤال

17الغاشية   خُلِقَت{

وهلا ثالث معاٍن : ) مبين على السكون (أّنى : . 7

 ؟ اللقاء يوُم أّنى :) متى ( مبعنى للزمان أ.

( 37آل عمران من اآلية )   لَكِ هَـذَا{ أَنَّىيَامَرْيَمُ  }تعاىل قال أو ) من أين ( )  أين ( مبعنى للمكان ب.

20مريم يَكُونُ لِي غُالَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا{ أَنَّى}قَالَتْ  تعاىل قال)  كيف ( مبعنى للحالج. 

 معناهايأتيو )  الكسرة / الفتحة / الضمة  (االعرابية احلركات عليها تظهر ( أي. 8

يليهاالذياالسمحبسب

 العاقل عن للسؤال  أ.

12الكهف  الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا{ أَيُّ}ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ  تعاىلقال

؟اعجبَك شاعٍرأيُّ

العاقل غري عن للسؤال ب.

قصيدة انشدت ؟ أّي/81غافر  آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُون{ أَيَّ}وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَ تعاىلقال

 ؟ ليلٍة أيُّ  : الزمان عن للسؤال ج.
اذا تالها مصدر مشتق من : احلدث على تدل. ـه    ؟َبَلٍدأيُّ  :    املكان عن للسؤالد. 

لفظ الفعل 

؟ نَتَصرتاانتصاٍرأيُّ
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جرحمل يفاملتصلالضمريوُيعربللعاقلداللتهافتكونمتصلضمري)أّي(بـاتصلاذا : مالحظة

) أّيكم/أّيهم/أّينا (باإلضافة
أداة االستفهام ) أّي ( : فائدة 

اسم االستفهام ) أّي ( الدالة على احلدث يأتي بعدها مصدر مشتق من لفظ الفعل , وال يشرتط أن يأتي  *

بعده مباشرة الفعل ويصح أن يفصل بينهما فاصل و املصدر 

انتصاٍر انتصرت ؟ أّي*

ويصح ايضا : أّي انتصاٍر يف احلرب أنت انتصرت ؟ *

.يف اجلملتني اعاله داللة ) أّي ( للحدث 

اذا طلب منا يف السؤال : ان جنعل داللة ) أّي ( للحدث , وكانت تؤدي معنى آخر , فنحذف االسم املوجود  *

بعد ) أّي ( مباشرة ثم نشتق مصدرًا من نفس لفظ الفعل ونضعه بعد ) أّي ( مباشرة 

وزاري :
أيدري الربع أّي دٍم أراَق ؟ .1

دالة على احلدث .ما داللة ) أّي ( يف النص ؟ ثم اجعلها  -

داللة ) أّي ( لغري العاقل .ج : 

دالة على احلدث : أّي إراقٍة أراَق ؟

وأّي ثبات يف احلرب أنت تثبت    أّي فتى يف احلرب ألقاَك معلمًا    .2

ما داللة ) أّي ( الواردة مرتني ؟ ثم اجعل االوىل دالة على احلدث . -

داللة ) أّي ( األوىل للعاقل وداللة ) أّي ( الثانية للحدث وتقدير اجلملة : أّي ثبات تثبت ج : 

جعل االوىل دالة على احلدث : أّي لقاٍء ألقاَك ؟

االستبدال :
اذا طلب منا يف السؤال استبدال ) أّي ( باسم استفهام آخر فنحذف ) أّي ( وما بعدها من اجلملة ثم  *

استفهام آخر مبعناها :نعوض عنها باسم 

قابلت ؟ من شخٍص قابلت ؟  أّي*

اشرتيت ؟ ما شيء اشرتيت ؟  أّي*

درست ؟ متى وقت درست ؟  أي*

تــــاج أعــــز مــــن تــاجـيـكأّي  ك يديكــلمــمال ـالصبا واجل س :

واعوج ستقيمطريقان م امكأم    ـنــــهـــجك تـــيـــجـــهـــــأّي ن  
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 اذكر  ايــاديــــك الـجـلـيـلــةوأّي                     كرن مجيلك اشــــأّي مجيل م      

 ت تثبتنرب أـي احلفـات ثبوأّي               أّي فتى يف احلرب ألقاك معلمًا            

 وب ـطخه ونـــــان دومـــال زحو               غيب النأي شخصه     بيب أّي ح      

 : لغري العاقل / ما أعّزج                    . يف البيت األول : ما داللة ) أّي ( ؟ ثم استبدل باسم آخر مبعناها 1

 : للحدث / أّي شيٍء  ج                       . يف البيت الثاني : ما داللة ) أّي ( ؟ ثم اجعلها دالة لغري العاقل 2

: لغري العاقل / أي شكٍر /  ج  ما داللة ) أّي ( الواردة مرتني ؟ اجعلها دالة على احلدث .. يف البيت الثالث : 3

 أي ذكٍر

 : أّي لقاٍء ألقاك ؟ ج                     .. يف البيت الرابع : اجعل ) أّي ( يف صدر البيت دالة على احلدث 4

 : أّي عذٍر  ج                                            . يف البيت اخلامس : اجعل ) أّي ( دالة لغري العاقل 5

 ودالالتها معناها على يدل ومتييزها العدد عن للسؤال) السكون على مبين ):  كم. 9

 ؟  َقضيت ليَلًة َكْم : للزمان فهي الزمان على دااًل متيزها كان اذا أ.
 ؟ انتقلت دارًا َكْم : للمكان فهي املكان على دااًل متيزها كان اذا .ب
 ؟ صاَحْبت َصِديقًا كم : للعاقل فهي العاقل على دااًل متيزها كان اذا .ج
 ؟  اشرتيت ِكتابًا كم : العاقل لغري فهي العاقل غري على دااًل متيزها كان اذا .ه

 : هلا جوابًا خط حتته ما يكون استفهامية مجلة ِصغ  :مترين 
   ؟ مدرسهم نصيحَة َسمَع َمْن / ج                                         مدرسهم نصيحَة الطالُب مسَع .1
 ؟ حيْن َمْن اىل / ج                                                                  وطنه اىل املغرتِب حننَي اليها حيُن. 2

 ؟ الطالُب جاء كيَف / ج                                                                                            َماشيًا الطاِلُب جاَء .3

 ؟ يسرته ماج /                                                                يسرته الليل وظالم عاشقًا كم.4

 ؟ الناس كيفج /                                                                                   رقاد والناس االحبة القى. 5

  ؟ املطر سقوط متى / ج                                                                                              شتاء املطُر سقوط .6
 ؟ اعطتك سنبلة كم / ج                   لسواك حببة أنت لتجود           سنابل سبَع اعطتك حبة هي. 7
 كيف / ؟ أقبلت كيف / ج               والقنا املضاعف باحللق خيبنب         عوابس اجليادو تبتسم أقبلت . 8

 ؟ اجلياد
 ِبَم / ؟ يبسمَن َعمَّ / ج                 باملياسم وشحت الرتاقي كأن            به تقلدَن دٍر عن ويبسمَن. 9

 ؟ الرتاقي وشحت

 ملن مهدور دمك ؟ / ج     درات دمائيا ــــهـــى مــلــيــداُء لــــف            واهلها    ىـــلـيـللدور ـــهـــي مــــ. دم10

 ج / أّي مشية متشي ؟      زمان دالال ــــى الــــــلــي عـــنـــثـــوت          اختياال     مشية العروس. فهي متشي 11
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ج / فيَم تشعشع ؟    /        بــتـعـتـوال اس هـــبيء ــضــتـــال اس              سواد ذوائيبي ـشع فــعــشــ. ضوء ت12

 مَب ال تستضيء ؟ 

ج / فيَم نسرع ؟ / مَل      للمبالغ جنمُعًا ـــــدمــــر قــسيـــــون             رع  ـــســـن اـيـــدنــذه الــــــي هـــف. 13

 نسري قدمًا ؟ 

 ج / مَب ينمو الفتى ؟     ينمو الفتى يف حومة الطلب بالعقل           ي الناس كلهم   ـــ. والعقل افضل ما ف14

 استفهم عّما حتته خط فيما يلي :  س :
ج : ما طويت ؟ / فيمن     ب  ــطـــرئ اخـــــأّي وداد امــــــف           ِهــصــخــــي شــــف ودةـــمــــالويُت ـــ. ط1

 طويت املودة ؟

 ج : عالَم أطلعت ؟    در ـهـــــت أّي دٍم حببك يــمـلـعـــل          تباريح اهلوىت على ــعـــلـــو اطـــلــــ. ف2

 ج : ما تهوى ؟     عصمني والعنقـوجه واملـي الــــف     ا     ــــهـــــفقلت ل اضـيـبـــال. قالت وتهوى 3

ج : ما تشكو ؟   ماله من       كذاك كنت وما اشكو سوى الكلل         عجبن عربتي ــــه مــــــول النوى. اشكو 4

 عربتك ؟

 يطرُد الفقُر        وبأن ُتعادى ينفذ العمُر     ج : مَب يطرد الفقر ؟ برجاء جودك. 5

 والشوٌق أعجُب          وأعجُب من ذا اهلجِر والوصُل أعجُب       ج : ما أغالب فيك ؟ الشوَق. أغالب فيك 6

 اعراب امساء االستفهام
 وهي رئيسية جماميع ثالثة اىل االستفهام امساء نقسم

 الثالثة اجملموعة / الثانية اجملموعة/  االوىل اجملموعة
 اجملموعة الثالثة الثانيةاجملموعة  اجملموعة األوىل

 كم ) للعاقل , لغري العاقل (

 من

 ما

 ماذا

 منذا

 أّي ) للعاقل , لغري العاقل (

 كم ) للزمان , للمكان (

 أين

 متى

 أيان

 أنى مبعنى ) من أين (

 أنى مبعنى ) متى (

 أي ) للزمان , للمكان (

 كيف

  ) مبعنى كيف ( أنى

 اجملموعة األوىل تسمى ) جمموعة امساء االستفهام للسؤال عن العاقل وغري العاقل (  *

 اجملموعة الثانية تسمى ) جمموعة االمساء الزمانية واملكانية (  *

 اجملموعة الثالثة تسمى ) جمموعة امساء االستفهام للسؤال عن احلال (  *
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:  كم ( )أداة االستفهام  / أوال
دد معنى اسم مبهم يستفهم به عن العدد يأتي بعده اسم يعرب متييز , وهذا التمييز حيهو  :) كم (  *

اداة االستفهام ) كم ( 

هلا الصدارة يف الكالم ال يتقدم عليها إال حرف جر أو مضاف حنو :*

بلٍد سافرَت ؟   أو  قراءة كم كتابا أكملَت ؟ كمإىل *

شروط متييز ) كم ( : 
. ان يكون اسم مفرد وال جيوز مثنى او مجع : 1

كم عاشقًا و ظالم الليل يسرتُه ؟ وال جيوز ان نقول : كم عشاقًا ؟*

طوى البؤس نفوسًا . :س 

كم نفسًا طواها البؤس ؟استفهم عن اجلملة بــ ) كم ( االستفهامية .     ج :  -

فمثال لو قلنا : ) كم ضيوفكم ؟ ( فان تقدير اجلملة : . ان يكون نكرة وال جيوز ان يكون معرفة2

جعلنا التمييز مفرد  انتبه :                    ) كم شخصًا ضيوفكم ؟ ( 

. ان يكون منصوبًا دائمًا 3
مالحظة : 

لك درهمًا ؟ ( كم) ( ومتييزها بفاصل فنقول :  كمقد يفصل بني ) *

( االستفهامية اذا دل عليه دليل ويقدر حبسب املعنى , وقد ورد يف القرآن الكريم  كمقد حيذف متييز ) *

: كما يف اآلياتحذف التميز 

تقدير اآلية : كم يومًا لبثتم ؟     19الكهف من اآلية  لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ{كَمْ  }قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ قال تعاىل *

تقدير اآلية : كم يومًا لبثتم ؟ 112املؤمنون  لَبِثْتُمْ فِي األَرْضِ عَدَدَ سِنِني{كَمْ  }قَالَ  قال تعاىل *

اآلية : كم يومًا لبثت ؟ تقدير 259البقرة من اآلية  لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ {كَمْ  }قَالَ  قال تعاىل *

وهناك مواضع اخرى حيذف فيها متييز كم ويقدر من معنى اجلملة وللسهولة حناول ان نستعني *

لمات ) يومًا ( , ) مرة ( أو نشتق مصدرًا من نفس لفظ فعله .بالك
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كم مرًة فرقتنا يد األشرار ؟ فرقتنا يد  االشرار ؟  كم*

كم يومًا اطال الوقوف حني دعاني ؟ اطال الوقوف حني دعاني ؟  كم*

كم مرًة تطلبون لنا عيبًا ؟ ويصح ايضًا : كم عيبًا تطلبون لنا ؟تطلبون لنا عيبًا ؟  كم*

قد يتقدم الفعل على التمييز , فنعيد ترتيب اجلملةانتبه !!

ر صالحها امراؤها ـغيـــرت بـــــأم ًة   ـــر أمــاشـــاع مــــــكــقال الشاعر : ملئ املقاِم ف *

تقدير اجلملة : ملئ املقام فكم أمًة اعاشُر 

فاضٌل النقَص يظهرو واسفاه كم     ناقٌص يّدعي الفضَل مـــــكقال الشاعر : فوا عجبًا  *

كم فضاًل يدعي الناقُص     وكم نقصًا يظهُر فاضُل تقدير اجلملة : 

ا ترد جوابا ــي الديار ومــــــكــــاب وقفت بربعها    مــــــكا كنت ادري ـــقال الشاعر : وم *

؟ يف كال احلالتني تعرب ) كم ( مفعول مطلق  تتقدير اجلملة : كم وقفًة وقفت ؟  ويصح ايضًا : كم مرًة وقف

ام واالرزاء ـــه االيـــت بـــفـصــع  رة معسر  ـــصـــنــــــقمنا ل كموسئلت قال الشاعر :  *

تقدير اجلملة : كم قيامًا قمنا ؟   ويصح ايضًا : كم مرة قمنا ؟ 

 

 

 

اعراب امساء االستفهام الدالة على العاقل وغري العاقل

) كم للعاقل , كم لغري العاقل  , من , ما , ماذا , من ذا , أّي للعاقل , أّي لغري 

العاقل

في محل رفع مبتدأ

جار ومجرور

ظرف

اسم نكرة

فعل الزم

فعل متعد استوفى 

 مفعوله

فعل متعد استوفى 

 مفعوليه

فعل ناقص استوفى 

 خبره

فعل مبني للمجهول 

مفعول  مبتدأ أو خبر

به مقدم

مفعول به 

ثاٍن مقدم

مضاف 

اليه

خبر للفعل 

الناقص

اسم معرفة

الضمائر

اسماء العلم

اسماء 

االشارة

االسماء 

الموصولة

معرف بأل

معرف 

باإلضافة

فعل 

متعٍد لم 

يستوف 

مفعوله

فعل متعٍد 

لمفعولين 

لم يستوف 

مفعوله 

الثاني

فعل ناقص 

لم يستوِف 

خبره

سبقها 

اسم نكرة

في محل جر 

بحرف الجر

سبقها حرف 

جر 
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 اعرابات ) كم ( االستفهامية
 ( الدالة على العاقل والدالة على غري العاقلكم )   

 ( مبتدأ حاالت تعرب فيها ) كم ( االستفهامية )  8+ متييز منصوب + أواًل : كم 

 )) اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ ((

 شبه مجلة ظرفيةمتييز منصوب + كم + . 2 جار وجمروركم + متييز منصوب +  .1
 كم طالبا يف الصف ؟  *

 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ

 طالبًا : متييز منصوب 

يف : حرف جر , الصف : اسم جمرور حبرف اجلر وعالمة 

جره الكسرة و شبه اجلملة من اجلار واجملرور يف حمل 

 رفع خرب 

 

 

 كم طالبًا أمام املعلم ؟ *

 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ

 طالبًا : متييز منصوب بالفتحة

أمام : ظرف مكان منصوب بالفتحة وهو مضاف , املعلم : 

مضاف اليه جمرور بالكسرة وشبه اجلملة الظرفية يف حمل 

 رفع خرب 

 

 

 فعل الزمكم + متييز منصوب + . 4 اسم نكرةكم + متييز منصوب + . 3
 كم طالبًا ناجٌح ؟ *

 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ 

 طالبًا : متييز منصوب 

 ناجح : خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

 كم طالبًا وصل اىل االمتحان  *

 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ

 طالبًا : متييز منصوب 

مسترت وصل : فعل ماض مبين على الفتح والفاعل ضمري 

 تقديره هو واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب 

 اىل : حرف جر , االمتحان : اسم جمرور

 

 

فعل متعد استوفى كم + متييز منصوب + . 5
 مفعوله

فعل متعد استوفى كم + متييز منصوب + . 6
 مفعوليه

 قابلته ؟كم طالبًا  *

 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ

 طالبًا : متييز منصوب 

قابلته : فعل ماض مبين على السكون والتاء فاعل واهلاء 

 ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به 

 كم صديقا عرفته وفيًا* 

 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ

 منصوب  صديقًا : متييز

عرفته : عرف : فعل ماض مبين على الفتح السكون والتاء 

فاعل واهلاء ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به 

 أول 

 وفيا : مفعول به ثان منصوب بالفتحة 
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 فعل مبين للمجهولكم + متييز منصوب +  .8 خربهاكان + امسها + كم + متييز منصوب + . 7
 كم طالبًا كان موجود يف احملاضرة ؟ *

 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ

 طالبا : متييز منصوب

 كان : فعل ماض ناقص 

  موجود : اسم كان مرفوع 

يف : حرف جر / احملاضرة : اسم جمرور وشبه اجلملة يف 

حمل رفع خرب كان واجلملة الفعلية ) كان وامسها وخربها 

 ( يف حمل رفع خرب للمبتدأ ) كم ( 

 كم أماًل ُيرجتى ؟ *

 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ 

 أماًل : متييز منصوب

 ة املقدرة ُيرجتى : فعل مضارع مرفوع بالضم

 االفعال اليت تنصب مفعولني يف اللغة العربية هي مالحظة :

 ) أعَطى , َوَهَب , َمَنَح , َأهَدى , َسَقى , َسَأَل , َمَنَع , َكسا , َألَبَس (

 ) َعِلَم , َعَرَف , َدَرى , َألَفى , َرأى القلبية , َوَجَد (

 َزِعَم () َحِسَب , َظنَّ , َخاَل , َعدَّ , َهبَّ , 

 ) َصيََّر , َتَرَك , َردَّ , َجَعَل , اتََّخَذ (

 

 وجيوز ان تعرب مبتدايف حمل رفع خرب وتعرب ) كم (         اسم معرفةكم + متييز منصوب + ثانيًا : 
 العبًا عدُد امُلشاركني ؟ كم *

                               متسابقًا الفاِئزون ؟ كم *

 العبًا أنتم ؟ كم *

  يف حمل نصب مفعول بهوتعرب ) كم (          فعل متعٍد مل يستوِف مفعولهوب + كم + متييز منصثالثًا : 
 درهمًا اخذت منها املكاسب كم               باملال واالكياس مفعمة   خبلت *
  قصيدة انشدتَّ ؟ كم *

حمل نصب مفعول  يفوتعرب ) كم (     مفعوله الثانيفعل متعٍد مل يستوِف كم + متييز منصوب + رابعًا : 

  به ثان
 صديقًا عرفتُه ؟ كم*

يف حمل نصب مفعول مطلق ) نائبًا تعرب ) كم (          اذا كان التمييز مصدرًا من لفظ فعل اجلملة خامسًا : 

 عن املصدر ( 

 درسًا درست ؟كم  *                       سعيًا سعيَت لغرِي زاٍد     اذا كنت املكلف بالسدادكم ف *
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) وهذا املوضع   يف حمل نصب خرب كانتعرب ) كم (                كان وامسها فقطكم + متييز منصوب + سادسًا : 

 قليل جدًا ( 

 ؟كان رّواد املكتبة  كم *
 ( : مفعول مطلق كم  ( فتعرب ) مرة( كلمة )  كماذا كان متييز )  :مالحظة 

 مرة بدا مآلنا  كمكنت يف وحدتي خيااًل على    قليب ف *

  يف حمل جر حبرف جرتعرب ) كم (                   حبرف جر( اذا سبقت ) كم سابعًا : 
 درهمًا اشرتيت الكتاب ؟ كمب *

  يف حمل جر باإلضافةتعرب ) كم (                باسم نكرةاذا سبقت ) كم ( ثامنًا : 
 ؟ هصديقًا جرحَت كمقلُب  *

 ؟ شاعرًا قرأَت كمقصيدُة  *

 ) الطريقة الذكية (       كيف نعرب االسم النكرة الذي يسبق ) كم ( ؟
نضع يدنا على االسم النكرة ثم نقوم بإعراب ) كم ( االستفهامية حسب ضوابطها , ثم  : طريقة احلل

  نعطي اعرابها لالسم النكرة
  صديقًا جرحته كمقلُب  *

 قلُب : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف

 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر باإلضافة 

 صديقًا : متييز منصوب 

 جرحته : فعل وفاعل ومفعول به , واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب 

 أنواع ) كم (
 كم االستفهامية : أواًل : 

اسم استفهام يستفهم بها عن العدد وحتتاج إىل جواب يأتي بعدها اسم مفرد 

 ييز منصوب ( يعرب ) متنكرة منصوب 

 دينارًا اشرتيت الكتاب ؟ كم *
 فقريًا ساعدَت ؟ كمشخصًا قابلَت ؟ ,  كمكتابًا قرأَت ؟  ,  كم *
 
 

نضع يدنا على كلمة ) قلب ( ثم نقوم بإعراب ) كم ( وبعدها نعطي 
اعراب ) كم ( لالسم النكرة ) قلب ( وبما ان ) كم ( تعرب في هذه 

مبتدأ تالها فعل متعٍد استوفى مفعوله فنعطي الجملة في محل رفع 
 اعرابها لالسم النكرة .
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كم اخلربية : ثانيًا : 
( وليس لالستفهام , وال حتتاج إىل جواب , يأتي لكثرة العدد )  الكثرةاداة تفيد 

بعد كم حرف اجلر  يأتياو : بعدها اسم جمرور مفرد ويصح أن يكون مجعًا

بعده اسم جمرور يأتيالزائد من 

ويعرب ) متييز جمرور جيب ان يكون االسم نكرة   انتبه :كتٍب عندك ؟  كمكتاٍب عندك ؟   أو :  كم*

( االستفهامية كموتعرب حسب اعرابات ) ( وجيوز ان جير بــ )من) مضاف اليه جمرور (  أوضافة ( باإل

من صديٍق ؟كم  ؟    ويصح : صديٍق كم*

كم اخلربية كم االستفهامية
اصدقاٍءكم من صديٍق /  كمصديٍق /  كمصديقًا كم

صدماٍت كممن صدمٍة / كم صدمٍة / كم صدمًة كم

( اخلربية إذا دلَّ عليه دليل كممتييز ) حذف جيوز  : مالحظة

ن االقتار أحتمُلــــإذ ال أكاد م     دٍمــعلى ع نالين منهم فضاًل كم*

تقدير اجلملة : كم مرٍة نالين منهم ...... 

فدعاَء قد حلبت عليَّ عشاري الة    ـــــــعمٍة لك يا جريُر وخ كم*

تقدير اجلملة : كم من عمٍة لك يا جرير .... 

ًة هجانيـيـافــاَل قــــــــفلما ق ي      ـم القوافـظــه نــتـمــعل مـــــك*

تقدير اجلملة : كم مرٍة علمته ..... 

أمثلة ) كم ( اخلربية : 
من عليٍل ختطاه الردى ؟ كم*

مبين على السكون يف حمل رفعه مبتدأ تاله فعل متعِد استوفى مفعوله . الكثرةيفيد  اسمكم : 

وذي طمأنينة إليها قد صرعته من واثٍق بها قد فجعته   كم*

وتعرب : كم : اسم يفيد الكثرة مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله فعل متعٍد استوفى مفعوله 

بنَي حيطانها من فارٍس بطٍل ؟ : تقدير اجلملة : كم من فارٍس بطٍل بني حيطانها ؟ كم*

تاله شبه مجلة ظرفيةمبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ  الكثرةيفيد  اسمكم : 

من هجر تولد من عتاب ــكم ــف ِب حبيباــى ذنــلــب عــتاـعـــال ت *

ادوا ـــــٍة بـــــوقـــــم ســيــعــــون  م      ـهــكـلــاَد مــــــوٍك بــلـــم كـــــم *

وجاهل قبل قرع الباب قد وجلا   عامٍل مل يلج بالقرع باب منًى     كم  *
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 ن فارٍس يوم روع احلي مقدام ـم           م لو متلينا حياتهم     ــــهــيــف كــــم *

اذا فصل بني ) كم ( ومتييزها بفعل متعٍد وجب االتيان بـــ ) من ( الزائدة لئال  :  ) مهمة ( مالحظة

           يلتبس التمييز باملفعول به

 211البقرة من اآلية  آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ{كَمْ  }سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَقال تعاىل  *   
 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به ثاني للفعل ) آتيناهم ( 

 ونوع ) كم ( هنا استفهامية وليست خربية وُجرَّ متييزها كي ال يلتبس باملفعول به . 

 اآليات القرآنية املهمة يف االمتحانات الشهرية والوزارية
 6االنعام من اآلية  أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ {كَمْ  }أَلَمْ يَرَوْاْ قال تعاىل *

 مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًا  الكثرةيفيد  اسمكم خربية وتعرب : 

 تقدير اآلية : كم من قرٍن أهلكنا ؟ 

 17االسراء من اآلية  أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ{ كَمْ}وَ قال تعاىل *
 مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًا الكثرةيفيد  اسمكم خربية وتعرب : 

 تقدير اآلية : كم من القرون أهلكنا ؟

 249البقرة من اآلية  { مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِريَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينكَم  }قال تعاىل *

 مفعوله .استوفى مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله فعل متعٍد  الكثرةيفيد  اسمكم : 

 كم بنَي حيطانها من فارٍس بطٍل ؟ سؤال وزاري :
 اجعل ) كم ( اخلربية استفهامية . -

 كم فارسًا بطاًل بني حيطانها ج : 

 كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله شبه مجلة ظرفية ) بني حيطانها ( 

 انت جوهراكمنبتًا ل            قال الشاعر : كم َطَوى البؤس نفوسًا لو رعت     سؤال وزاري :
 اعرب ) كم ( بوجهني لإلعراب . -

 كم مرًة طوى البؤس نفوسًا    : اذا قلنا : كم طوية طوى البؤس نفوسًا  أو ج 

 تعرب ) كم ( اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول مطلق .

 ويصح ايضًا : كم نفسًا طواها البؤس 

 تعرب ) كم ( : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله فعل متعٍد استوفى مفعوله .
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 تطبيق
 ى مثارهـهـاهراٍت لقطِف اشس        ًء كانت عيون الليالي    جـــــار ـــمك. 1

 ات طبيبه والعوُدمـــا وفنج        د ختطاه الردى     قن عليل مــــكم  .2

 تقدير متييزها كلمة ) مرة (    ا ترد جوابًا ـــي الديار ومكاب       م وقــــفـــت بربعها     كـــــادري  ما. 3

 وأين منك دياٌر كنت تغشاها        بيٌب كنت تعشقه     كم راح منك ح .4

 ما نوع ) كم ( يف البيت االول ؟ ثم اعربها اعرابًا مفصال .أ. 

 ما نوع ) كم ( يف البيت الثاني ؟ ثم اعربها اعرابًا مفصال .ب. 

 اعرابًا مفصاًل .) كم ( الواردة يف البيت الثالث حذف متييزها , قّدره حسب معنى اجلملة , ثم اعربها ج. 

 ما نوع ) كم ( الواردة يف البيت األخري ؟ ثم اعربها اعرابًا مفصاًل .د. 

 احلل : 

 . كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله فعل ماضي ناقص استوفى خربه .1

 مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله فعل متعد استوفى مفعوله ) كم خربية ( الكثرةفيد ي اسم. كم : 2

 . كم : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول مطلق .3

مبين على السكون يف حمل رفع  الكثرةيفيد  اسم. تقدير اجلملة : ) كم حبيب راح منك ( نوع كم : خربية وتعرب : 4

 . الزم مبتدأ تاله فعل 

 باقي امساء اجملموعة األوىل
 ذا ( ) من , ما , ماذا , من

تعرب نفس اعرابات ) كم ( االستفهامية ولكن بدون متييز مبعنى انه ال يوجد بعد هذه االمساء متييز 

 مبعنى تعرب ) من , ما ,ماذا , منذا ( منصوب وتأتي اجلملة مباشرة بعدها

 يف حمل رفع مبتدأ اذا تالها أواًل :  
  متعٍد استوفى مفعوله        . فعل 5       . فعل الزم   4. اسم نكرة     3. شبه مجلة ظرفية    2. جار وجمرور     1

 فعل مبين للمجول  . 8     . فعل ماٍض ناقص استوفى خربه   7      . فعل متعٍد استوفى مفعوليه  6

  تالها اسم معرفةاذا : تعرب يف حمل رفع مبتدأ وجيوز خرب مقدم ثانيًا : 

 تالها فعل متعٍد مل يستوِف مفعولهاذا : تعرب يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًا ثالثًا : 

 تالها فعل متعٍد ملفعولني مل يستوِف مفعوله الثانياذا : تعرب يف حمل نصب مفعول به ثاٍن رابعًا : 

 تالها فعل ماٍض ناقص مل يستوِف خربه: اذا حمل نصب خرب للفعل الناقص تعرب يف خامسًا : 

 سبقها اسم نكرة: اذا تعرب يف حمل جر باإلضافة سادسًا : 
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سبقها حرف جر .اذا : تعرب يف حمل جر حبرف اجلر سابعًا : 

 ) مبتدأ(تعربنكرةاسمتالها  15فصلت من اآلية  أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً{ مَنْ}وَقَالُوا تعاىلقال *

)  مبتدأ(تعربنكرةاسمتالها111التوبة من اآلية  أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ{مَنْ }وَ تعاىلقال*

78يونس من اآلية يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم{ مَنْ}قَالَ تعاىلقال*

) مبتدأ(تعرب)مفعولهاستوفى متعديفعل(هبومفعولوفاعلفعلتالها

)  مبتدأ( تعرب به ومفعولوفاعلفعلتالها109النساء من اآلية  يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ{ مَن}فَتعاىلقال*

 ) مبتدأ(تعرببهومفعولوفاعلفعلتالها  7التني  يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّين{ مَا}فَتعاىلقال*

) خربأومبتدأ(تعربمعرفةاسمتالها 31الذاريات  خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُون{ مَا}قَالَ فَتعاىلقال*

) خربأومبتدأ(تعربمعرفةاسمتالها69البقرة من اآلية  لَوْنُهَا{ مَا}قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا تعاىلقال*

(مبتدأ تالها شبه مجلة ظرفية تعرب ) 32يونس من اآلية  بَعْدَ الْحَقِّ إاِلَّ الضَّالَلُ { مَاذَا}فَقال تعاىل*

 7الفرقان من اآلية  لِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي األَسْوَاقِ{مَا}وَقَالُوا قال تعاىل*

(مبتدأ تالها شبه مجلة جار وجمرور تعرب) 

52آل عمران من اآلية أَنصَارِي إِلَى اللّهِ{ مَنْ}فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ قال تعاىل*

 (مبتدأ أو خرب مقدم )           تالها اسم معرفة تعرب 

(مبتدأ  تاله فعل وفاعل ومفعول به تعرب )142البقرة من اآلية  وَالَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ{ مَا}قال تعاىل *

(مبتدأعل وفاعل ومفعول به تعرب ) تاله ف65القصص  أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِني{ مَاذَا}وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ قال تعاىل*

34لقمان من اآلية  تَكْسِبُ غَدًا{ اذَا}وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّقال تعاىل *

(مفعول به مقدم وجوبًا  تاله فعل وفاعل فقط فتعرب )
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  11يوسف  لَكَ الَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُون{ مَا}قَالُواْ يَاأَبَانَا  تعاىل قال *

 (مبتدأ تالها شبه مجلة جار وجمرور تعرب ) 

  (مبتدأ اسم نكرة تعرب ) تالها    68اآلية العنكبوت من  أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا{ مَنْ}وَ تعاىل قال *

  (مبتدأ تالها فعل وفاعل ومفعول به تعرب )   52يس من اآلية  بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا{ مَن}قَالُوا يَاوَيْلَنَا  تعاىل قال *

  12االعراف من اآلية مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ{ مَا}قَالَ  تعاىل قال *

  (مبتدأ )   فتعرب استوفى مفعولهتالها فعل متعٍد 

  (مبتدأ تالها فعل وفاعل ومفعول به تعرب )   29غافر من اآلية يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا{ مَن}َتعاىل قال *

  (مبتدأ تاله اسم نكرة تعرب )   46االنعام من اآلية إِلَـهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ{ مَّنْ}تعاىل قال *

  ( مفعول به فعل متعد مل يستوِف مفعوله ) تالها   31املدثر من اآلية { أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَالً مَاذَا}تعاىل قال *

  مبتدأتالها اسم نكرة تعرب   122النساء من اآلية أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيال{ مَنْ}وَتعاىل قال *

  مبتدأتاله فعل الزم تعرب    130البقرة من اآلية  يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِالَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ{ مَن}وَتعاىل قال *

  11احلديد من اآلية  الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا{مَن ذَا }تعاىل قال *

 مبتدأ او خرب مقدمتاله اسم معرفة تعرب 

 مبتدأ أو خرب مقدمتاله اسم معرفة تعرب   23الشعراء  رَبُّ الْعَالَمِني{ مَافِرْعَوْنُ وَ }قَالَتعاىل قال *

  مفعول بهتاله فعل وفاعل تعرب   219البقرة من اآلية يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ { مَاذَا}وَيَسْأَلُونَكَ تعاىل قال *

تاله فاعل وفاعل ومفعول به تعرب   42االنبياء من اآلية بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ { يَكْلَؤُكُم مَن}قُلْ تعاىل قال *

 مبتدأ

  مبتدأ أو خرب مقدمتاله اسم معرفة تعرب   27الواقعة  أَصْحَابُ الْيَمِني{ مَا}وَأَصْحَابُ الْيَمِنيِ تعاىل قال *
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  70,69الشعراء تَعْبُدُون{ مَاإِذْ قَالَ ألَبِيهِ وَقَوْمِهِ   إِبْرَاهِيم}وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ تعاىل قال *

  تاله فعل وفاعل تعرب مفعول به
 أجتذي ؟ كل أمٍر فيَك منقٍض من      أعتزي ؟ وندى        منأشتكي ؟ وإىل  منقال الشاعر :  *

 من أشتكي : من : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم تاله فعل متعٍد مل يستوِف مفعوله 

 إىل من : من : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر سبقه حرف جر

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر باإلضافة سبقه اسم نكرة . ندى من : 

 َيسهدها جفاَك ن ـــــمة ـــلــقـــوم            جرحت يداكا   نــــــمُب ــــلــالشاعر : أتدري ققال  *

/ من الثانية : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل  باإلضافةجر من األوىل : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل 

 جر باإلضافة سبقها اسم نكرة 

 التالية :انتبه على اعراب اآلية 
  88املؤمنون  بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ{ مَن}قُلْ  قال تعاىل *

 من : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أول تاله مجلة امسية ) بيده ملكوت ( 

 بيده : شبه مجلة يف حمل رفع خرب مقدم للمبتدأ الثاني ) ملكوت ( 

ملكوت : مبتدأ ثاني مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف و) كل ( مضاف اليه جمرور وهو 

          مضاف ) شيء ( مضاف اليه جمرور واجلملة االمسية ) بيده ملكوت ( يف حمل رفع خرب للمبتدأ األول 

 ) من ( 

 مالحظات حول ) ماذا , منذا ( 
 (ذا  األوجه االعرابية يف ) ماذا , من

ذا ( موحدة أو جمزأة فإن طلب منا اعرابها موحدة فتعرب  يرى النحاة امكانية اعراب ) ماذا ( أو ) من

) ما + ذا (  بنفس ضوابط واعرابات اجملموعة األوىل جمموعة ) كم ( اما اذا اراد منا اعرابها جمزأة فتكون

حسب معنى اجلملة ويف كال احلالتني هو ) من + ذا ( ألننا نعترب ) ذا ( اسم موصول أو اسم اشارة على  او

 اسم معرفة فتعرب ) ما , من ( مبتدأ أو خرب مقدم وجوبًا .

 ي علم النجوم خبرياـأنا لسُت ف       ٍد ال تسألين     ــي غــــــماذا سألقي ف س :

 ا فات مات وال يهز ضمرياــــــــم       رى باألمس لسُت مباليًا     ــــماذا ج       

 ما اعراب ) ماذا ( يف كال النصني , وكيف جتعل لألوىل اعراب الثانية ؟ -

ماذا : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبًا تالها فعل متعٍد لو يستوِف مفعوله ) ج : 

 .سألقي ( 

 .ماذا الثانية : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تالها فعل الزم ) جرى ( 

 لكي جنعل األوىل مثل الثانية فتكون اجلملة : ماذا سألقيه يف غٍد ؟
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 ذا ( يف ما يلي : ما األوجه  االعرابية يف ) ماذا , من : س
 ن ذا يعوم مبسبح التمساحـــــوم             من ذا يغري على االسود بغابها    

 ن يثيب البلبَل املرتمنا ـــــــــــأو م               افئ زهرًة فواحًة  ـــكـــمن ذا ي

 : ج

 تعرب ) من ذا ( موحدة يف البيت األول : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله فعل الزم

وتعرب جمزأة : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أو خرب مقدم وجوبا تاله اسم معرفة )ذا ( مبعنى ) 

 الذي ( 

 وتعرب ) من ذا ( الثانية نفس اعراب األوىل 

وتعرب ) من ذا ( يف البيت الثاني موحدة : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله فعل متعٍد استوفى 

 مفعوله 

وتعرب جمزأة : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أو خرب مقدم وجوبا تاله اسم معرفة ) ذا ( مبعنى 

 ) الذي ( .

 فيما يلي مع ذكر السبب :اعرب امساء االستفهام :  س
 ردِّـــالـــابَل بـــــقـــِرمُت أّلا تـــــل ُأكــــهـــــــف              رد جوابها      ـاُل كتيب ال ُيـــــا بـــــ. م1

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ وجيوز خرب مقدم تاله اسم معرفةج : 

 اُم ــضـَس ُتـــيـــــاُم لــــِك واأليــــتـــــامــــــــض                 ِك األياُم   ـــبا فعلت ـــــا دار مــــــ. ي2

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبا تاله فعل متعٍد مل يستوِف مفعولهج : 

 

 ن أحَنُب ــــــــــى مــــلــــوعي ـــــوتـــــكـــــــــش                  و   ـــى من أشكـب وإلـــاتــن ُأعـــ. م3

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبا تاله فعل متعٍد مل يستوِف مفعولهج : 

 إىل من : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر حبرف اجلر سبقه حرف جر .

 حسودـه مــــنـــاٍك مــــا أنا شــــمــــــي بـــــــإن                ن الدنيا وأعجبه    ـاذا ألقيت مـــم. 4

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به مقدم وجوبا تاله فعل متعٍد مل يستوِف مفعولهج : 

 دُّ َمعايبُه ــَعـــرُء نباًل أن ُتــــمــــى الـــــفــــــك               ن ذا الذي ترجو سجاياه كلها     ـــ. م5

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ وجيوز خرب مقدم تاله اسم معرفةج : 

 ا ضرري ــه النخلة الفيحاء مـــــــت لــــــالـــــق               ًا مساربه     ـــاسـ. اذا الفرات جرت م6

 السكون يف حمل رفع مبتدأ وجيوز خرب مقدم تاله اسم معرفةج : اسم استفهام مبين على 

 اس ُمعدي وال قصر ــبــعــى الــــي إلــــا لـــــوم              ن اذن     ــمــ. قالت إىل العباس قلت ف7

السكون يف حمل ؟ وتعرب ) من ( فيه : اسم استفهام مبين على ( اقصده اذن ) تقدير اجلملة يف البيت أعاله : من  ج: 

 رفع مبتدأ تاله فعل متعٍد استوفى مفعوله .

 . مــا لـلـخـطـــوب طغت عليَّ كأنها                  جــــهـــــلــــت بــــأن نـــــراك بالـــمــــرصـــاد8

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله جار وجمرورج : 

 . َمــْن فـــــــوق هــامـــات الــــذرى                   غـــــيــــر الـــــعـــــراق الــــحـــــر رمـــــــــــزًا 9
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 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله ظرف ج :

 . فقلت هلا يا نفس مــا كنت آخذا                   مــــــــن االرض ان لـــو كــنـت أمـلــك كــلـهـــا 10

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ تاله فعل ناقص استوفى خربه .  ج :

 اسم االستفهام ) أي (
يأخذ معناه وداللته من االسم اجملرور الضمة , الفتحة , الكسرة (  )  اسم استفهام معرب باحلركات:  أّي

وعند اعراب اسم االستفهام ) أّي ( نقول ) اسم استفهام  الذي يأتي بعده والذي يعرب مضاف اليه جمرور

فاذا جاء بعد ) أّي ( اسم  ونذكر موقعه االعرابي مباشرة ( الن اسم االستفهام ) أّي ( معرب وليس مبين 

 ) أّي ( اعرابات اجملموعة األوىل  على العاقل او اسم لغري العاقل فتعرب يدل
 هاسم استفهام مفعول به منصوب وعالمة نصب وتعرب للعاقل ) أي ( داللة  صاحبت صديٍق أيَّ *

 الفتحة وهو مضاف 

اسم استفهام مفعول به منصوب وعالمة نصبه    بوتعر للعاقل ) أي ( داللة  ُتِحب شاعٍر أيَّ *

 الفتحة وهو مضاف 

اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه   وتعرب العاقل لغري ) أي ( داللة  أعَجَبَك كتاٍب أيَّ *

 الضمة وهو مضاف

 اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضافاعجبتك ؟  قصيدٍة أيُّ *
ا أَشَدُّ يُّنَ}وَلَتَعْلَمُنَّ أَ تعاىل قال,  44آل عمران  مْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ{يُّهُ}أَتعاىل قال,  2امللك  مْ أَحْسَنُ عَماَلً{أَيُّكُ}تعاىل قال *

 71طه عَذَابًا وَأَبْقَى{

 مالحظات مهمة جدًا حول اعراب اداة االستفهام ) أّي (
يأتي بعد ) أّي ( اسم جمرور يعرب مضاف اليه جمرور فاذا جاء بعد املضاف اليه شبه مجلة يليه  .1

 على شبه اجلملة مباشرة مجلة فعلية نقدم اجلملة الفعلية 

 بديٍل أرتضي له ؟  أيتصبح :  بديٍل له أرتضي ؟  أّي *

 وهو مضافوتعرب ) أّي ( : اسم استفهام مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

 دٍم يهدُر حببك ؟ أّيتصبح :  دٍم حببك يهدُر ؟  أّي *

 تاله فعل مبين للمجهول  وتعرب ) أّي ( : اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف

 ثباٍت تثبت يف احلرب ؟ أّيتصبح :  ثباٍت يف احلرب تثبت ؟  أّي *



 للصف السادس العلمي

37 
 

 

 

تاله مصدر  صوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف وتعرب ) أّي ( : اسم استفهام مفعول مطلق من

 مشتق من لفظ الفعل 

 اذا اضيف ما بعد ) أّي ( فال نعتمد عليه يف االعراب ونأخذ ما بعده  .2

 81غافر  آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُون{ أَيَّ}وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَقال تعاىل  *

 تعرب ) آيات ( : مضاف اليه وهو مضاف ولفظ اجلاللة مضاف اليه 

 فنعتمد على اجلملة الفعلية ) تنكرون ( 

 تعرب ) أّي ( : اسم استفهام مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف

 معرتك اخلطوب ختوض أّيف *

 وهو مضاف , اخلطوب : مضاف اليه  تعرب ) معرتك ( : مضاف اليه

 على اجلملة الفعلية ) ختوض (  فنعتمد

 تعرب ) أّي ( : اسم استفهام مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف 

 : اآلتية النصوص يف ( أّي ) إعراب وجه : س

  أّي : مفعول به                                                                                                  غافر  }وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُون{ تعاىل قال. 1

 أّيهم : مبتدأ                                                  44آل عمران من اآلية  }أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ{ تعاىل قال. 2

أحصى :  ,أّي : مبتدأ                        12الكهف }ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا{ تعاىل قال. 3

 فعل الزم

 مبتدأ أي :                                                  7الكهف من اآلية  }أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَماَلً{ تعاىل قال. 3
 أي : مبتدأ                يغري االسرار من فيك ما كل                   أدري تــســل كــيــف ٍرســـــ أيُّ .4

 مفعول بهأّي :                  ثغٍر دادـوس ةــهــريكـــ ومـيل                   أضاعوا فتًى أيُّو  ينوعــاضـــأ .5

 اّي : مبتدأ                وخطوب دونه زماٍن الــــحو                  شخصه النأي بــيغ حبيٍب أيُّ .6

 أّي : مبتدأ                حمتكُم فيهنَّ أمره مـركيــوغ                  منابركم يف أمست ِرــاملفاخ أيُّ .7

 أّي : مفعول به                 ُب ــطــرٍئ أخمـــأيَّ وداِد أفـــــ            ي شخصه      ـودَة فــمــُت اليــوطـ. 8

 أّي : مبتدأ                ت أيَّ دٍم حببَك ُيهدُر ــمــللــعــ               و اطلعت على تباريح اهلوى    فل. 9

 أّي : مبتدأ                 ن تاجيكمــزُّ عـــاٍج أتــــــأيُّ                مال ملك يديك    ـا واجلــصـبـال. 10

 أي : مبتدأ وجيوز خرب               على شعٍث أيُّ الرجاِل املهذُب                   ت مبستبٍق أخًا ال تلمه    ــســـ. ول11

 أي : مبتدأ وجيوز خرب             بِل ودادي أّي ذلك يفعُل     ـحــب              . فقل للذي يهوى تفُرَق بيننا      12
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 أي : مبتدأ          ُل   ـامــم تظلم إليَك األنـــــأشارت ول              . اذا قيل أّي الناس أكرم خلًة   13

 أي : مبتدأ        مل جيِر يف األرِض حتى أوقف الُفلكا                 ي كربالَء ُسِفَكا    ــــ.هلل أّي دٍم ف14

 أّي : جمرور حبرف اجلر         طلب    ـمـز الــــى ُعلياء عـــلـــأثين ع             ه أبا حسٍن بأّي عبارٍة    ـــــــ. إي15

 أّي : جار وجمرور يف املرتني   م عارا علّي وحتسُب  ـــــهـبـرى حــت          ٍة      ـنــاٍب أم بأّي ســتـــأّي كـــ. ب16

 أّي : جمرور حبرف اجلر   وٍد   ــر وجـــاديـقــه مـيـقــٌث تـــيـــل          اٍغ يف العلى رميتم     ـــ. عن أّي ب17

 ٍل جييء من ذي انتقاص     أّي : مفعول به ــــضـــأّي ف          ست عليهم      ـ. فعليك الزكاة لي18

 أّي : مفعول به   ايا بني عينيه مصلت  ــنـمـوسيف ال          ي بعذٍر وحجٍة     ـدلـ. أّي امرٍء ي19

 أّي : مفعول به    ـما  لـه وسـليــا عــنـمــلــة ســيـشـــع         تى ودعت يوم طويلع      ــ. أّي ف20

 األكف االصابع     أّي : مبتدأ ب بـــيـلـــارت كــــأش          . اذا قيل أّي الناس شر قبيلة      21

مفعول مطلق اذا كان املضاف اليه بعد ) أّي ( مصدرًا مشتقًا من نفس لفظ الفعل فتعرب  :مالحظة

   ألنها تدل على احلدث
 تقدير اجلملة : أيَّ ثباٍت تثبُت        ثبات أنت يف احلرب تثبت  أيَّو           فتًى ألقاَك يف احلرب ُمعلمًا    أي *

 فضٍل فضلَت  أيَّ أيُّ فضٍل فضلي       /         ما الفرق بني اجلملتني : :س 
 اجلملة األوىل تعرب ) أّي ( : مبتدأ أو خرب مقدم وجوبًا مرفوع بالضمة تالها اسم معرفة ج : 

 منصوب بالفتحة تاله مصدر مشتق من نفس لفظ الفعل .اجلملة الثانية تعرب ) أّي ( : مفعول مطلق 

 ( على غري العاقل وجاء بعدها اسم معرفة ألنه يف اجلملة األوىل داللة ) أّي 

 اما يف اجلملة الثانية داللة ) أّي ( على احلدث جاء بعدها مصدر مشتق من نفس لفظ الفعل .

 وأيَّ اياديِك الكرمية اذكُر           أيَّ مجيٍل من مجيلِك اشكُر  س : 

 اعرب اسم االستفهام معلال , ثم اجعله مفعول مطلق  -

تقدير اجلملة : أّي ) أشكُر ( أيَّ : مفعول به منصوب بالفتحة تاله فعل متعٍد مل يستوٍف مفعوله  ج :

 مجيٍل أشكر من مجيلِك

مبا ان كلمة ) اجلليلة ( تعرب ) أذكُر ( أيَّ الثانية : مفعول به منصوب تاله فعل متعٍد مل يستوِف مفعوله 

 صفة فال نعتمد عليها فنرتكها ونأخذ ما بعدها

 أيَّ ذكٍر أذكُر       ,كي جنعلها مفعول مطلق : أيَّ شكٍر أشكُر    *

 أيدري الربُع أيَّ دٍم أراقا    وأيُّ قلوٌب هذا الركُب شاقا  س :

 اجعل ) أّي ( يف الشطر األول مفعول مطلق مرة ومبتدأ مرفوع مرة أخرى . -

 أيُّ دٍم أراقُه  ) مبتدأ ( ,          أيَّ إراقٍة أراقا  ) مفعول مطلق ( ج : 

 أّي فـــضــٍل لـلـصــبــوح يــعـرُف                  عـلــى الغبوق والظالم مزدف س :اعرب امسي االستفهام :  

 فاذهب فأّي فتى يف الناس احرزه                 من حتفه ظلم دعج وال حيُل                                         
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 ( ما ) لتمييز وذلك وجوبًا ( ما الف ) فتحذف جر حبرف ( االستفهامية ما ) سبق اذامالحظة : 

بالفتحة احملذوفة ( االلف ) وتعوض االخرى ( ما ) انواع بقية عن االستفهامية

ِبَمما االستفهامية+بـ

ِلَمما االستفهامية+لـ

فيَمما االستفهامية+يف 

حّتاَمما االستفهامية+حتى 

إآلَمما االستفهامية+إىل 

َعالَمما االستفهامية+على

َعمَّما االستفهامية+عن

ِممَّما االستفهامية+ِمن

حبرف اجلر سبقه حرف جر .وتعرب ) ما ( : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر 

االمثلة : 
2الصف  تَقُولُونَ مَا الَ تَفْعَلُون{ لِمَ}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قال تعاىل  *

35النمل يَرْجِعُ الْمُرْسَلُون{ بِمَ}وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ قال تعاىل  *

97النساء كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِنيَ فِي األَرْضِ{ فِيمَ}قَالُواْ قال تعاىل  *

ركـــوب مــتــن الرمال       لطي االصيل وجـــــوب السحر  إآلَمقال الشاعر :  *

ابقى يف العذاب وأمكثحتاَم قال الشاعر : أموالي إني يف هواك معذب و *

74البقرة من اآلية وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون{ } , 1النبأ  }عَمَّ يَتَسَاءلُون{ تعاىل قال : س

 ذلك وضح,  امالؤها فأختلف ( ما ) على ( عن ) اجلر حرف دخل -

 االنواع من ومتييزا ختفيفا ألفها فحذفت االوىل يةاآل يف االستفهامية ( ما ) على اجلر حرف دخل ج:

ألفها حتذف فلم املوصولة ( ما ) على اجلر حرف دخل الثانية يةاآل أما,  ( ما ) ـل االخرى

43,42النازعات  فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا{  }يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قال تعاىل س :

ومن أين للحر الكريم صحاب    قال الشاعر : مبن يثُق االنسان فيما ينوبه  

وردت ) ما ( مرتني , فلماذا اختلف امالؤها ؟ -

التغيري االمالئي

حتولت األلف املقصورة إىل ألف ممدودة انتبه :
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وصولة مبعنى يف النص الكريم ) ما ( استفهامية وحذفت الفها للتخفيف أما يف البيت الشعري ) ما ( مج : 

 الفها وتبقى موجودة .) الذي ( وال حتذف  

 اعرب امساء االستفهام الواردة يف النصوص التالية :  س :

 م يتفلل ــــه ولـــراع بــقـــال الــــط              مجد  أيَّ مهنٍد       ـل الــيــلـــاًل ســهـــ. م1

 و البشِرــــده األعلى أبـــإني امرٌؤ ج             م        ـهـا هذا فقلت لــــن انت يـــ. ابن م2

 ع منك شأنًاــان أرفــــــن ذا كـــمـــف             و شأٍن         ــــلـــــغي أعــتـــبــــاذا تــــم .3

 ت نظم الدرر ـــمــلـعـــن تـــَـّمـــــوِم               ض       ـــريــقـــذت الــــــــن أخـــمَّـــ. ع4

 ن وجودهم وأصابُعـــلـــهــا راحٌة م                لم تكن      ــي احملِل ُمدت فـــــ. أيَّ يٍد ف5

 نـكــوال نــــديـــٌم وال كــــأٌس وال س                      ٌنــــٌل وال وطــــ. بــــــَم التعلُل ال أه6

 ن أحنُبــشــــكــــوتــــي وعـــلـــى م                     ن اشكوـــب والـــى مــاتــــ. مــــن اع7

 ــــازُحــــمـوأيَّ جـــــٍد بــــــــلــغ الـــ                      ــدح الـــقـــادُحـــاٍر قـــــــ. أيــــَة نـــ8

 راء ــالث وغيبٍّ يـــضـــفــوا عـــلـيــه                     ـو فقريــد عاَش وهــــــم ذكٍي قــــ.ك9

 ن صنوف اجلهِل فيها لقينا ـــماذا م                      رــعــشــــَن اهلُل صـــنـعـــة الــ. لـــعـ10

 م تصبه القوارُعــوأيَّ كـــريـــٍم لــــ                      ُرــدَث الدهــــا أحــ. أتـــجـــزُع مــم11

 ن قبل يوم املعاد ـــه مـبـتــم وانـــق                 اد     ــرقـلم ذا اـــــد كـــراقــ. يا أيها ال12

 اــزعــًا وال نـــــومـــي يــــِغ لـــصـــي              لم       ــرُت القلب عنك فـــــم زجــــ. ك13

 الن ــخـوالاب ـــبـــراق االحــــفـــــب              ذه الليالي       ــم رمتين صروف هـــ. ك14

 ــنــهـــدت فـأجـبـتـهـا الـُمتنِهُد ــوتـ                     ن بهـــ. قالت وقد رأت اصفراري م15

 ــوال وميعادًا ــحـــلــمــًا واصدقها ق             ــان اعلمها علما واحلمها         ــ. مـــن كـ16

 ـالـست رسطاليس واإلسكندرا ــجــ                     ي بعدهاــ. مـــن مـبـلــغ االعراب إن17

 ن البان ال يتعطف ــصــمــــا بــال غ                     ا نـــفــحـــات انفاس الصباــ. باهلل ي18

 ٍب متعبِدـراهـــاذا صــنــعــــت بــم                     ودـي اخلمار االســ. قل للمليحة فـــ19

 ـا الذي                      أفـــنــُد حـــتــى ال يــكــون صدوُدـ فيَم الصدود ومـ. معذبيت20

 ـذا املستهاما ـــن وجـــه ُنصح                     عــــالَم قـــتــلـتــي هـــ. وقائلة لـــهـــا مــ21

 ســــيــل تسيُل مـــنــه النفوس  ـوٌم عبوس                      أيَّـ. إنَّ يـــــوم الــفــراق يـ22

 ا فديت احلمىـمـــت بــعـنـال قــــه               د عالَم تنظر للسما     ـيـهـشـل للــــ. ق23

 اذا يؤّمُم ــالسيل م لــهــذا اـــديـــوه             اذا تريد      ــذي الريح ومــهــ. ضالاًل ل24

 ائم ــمــغالن ـيـاقـسـم أّي الــلــعــأوت               ل احلدث احلمراء تعرف لونها     ــــ. ه25

 . قـــالـــت حنان مـــا أتى بك هاهنا                   أذو نـــســـٍب أنــــت أم باحلّي عـارف 26

 

 

اذا سبقت الجملة االستفهامية بفعل من االفعال التي تنصب مفعولين فاسم االستفهام يعرب مبتدأ والجملة 

 االسمية تكون قد سدت مسد مفعولي الفعل المتعدي نحو : قال تعالى ) لتعلم أّي الحزبين أحصى ( 

لفعل ) علم ( وتعرب ) الفعل ) علم ( متعد لمفعولين وجملة ) أّي الحزبين أحصى ( سدت مسد مفعولي ا

 أي ( اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة تاله فعل الزم 
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 الثانيةاجملموعة 
 واملكانية الزمانية االمساء جمموعة

 أيَن , متى , أّياَن , أنى مبعنى ) اين ( , أنى مبعنى ) متى ( , كم ) للزمان , للمكان ( , أّي ) للزمان , للمكان (
 

 

 

 

 

 

 

 

 : يلي كما وتعرب ( به مفعول ) تعرب وال ( مبتدأ ) تعرب ال اجملموعة هذه

 (وخرب مبتدأ ) امسية مجلة/  فعل ناقص استوفى خربه/  تام فعل:  تالها اذا فيه مفعول .1

 معرفة اسم:  تالها اذا مقدم خرب .2

 فعل ناقص مل يستوِف خربه:  تالها اذا الناقص للفعل خرب .3

هو كل االفعال يف العربية عدا االفعال الناقصة واالفعال اجلامدة أو هو كل فعل  : الفعل التام *

 متصرف اىل صورتي املاضي واملضارع  
شبه اجلملة بعد ما ونتبع هملت شبه مجلة اجملموعة هذه بعد جاء اذا: مهمة مالحظة

 : مثال *
 واجملرور اجلار بعد ما ونتبع فيهمل وجمرور جار ( أيَن ) االستفهام اسم بعد جاء ←؟ َمهَربي منُه أيَن .1

 خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  أيَن فتعرب ( معرفة اسم ) بعدها جاء اجلملة هذه ويف

 مقدم

:  متى االستفهام اسم ويعرب يهمل وجمرور جار ( متى ) االستفهام اسم بعد جاء ← اعود إليِه متى .2

 تام فعل تاله فيه مفعول حمل يف السكون على مبين استفهام اسم

  ثراك لثم باجلفن لعيين أين بل         هيهات رمت ما مين أين:  الشاعر قال .3

 (املوصولة ما ) معرفة اسم تالها وجوبا مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  ( 1 ) أين

 امساء االستفهام الدالة على املكان والزماناعراب 

 مفعول فيه 
 خرب للفعل الناقص خرب مقدم

 مجلة امسية فعل تام

 فعل ناقص استوفى خربه

فعل ناقص مل يستوِف  اسم معرفة 

 خربه
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 معرفة اسم تالها وجوبا مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  ( 2 ) أين

  باإلضافة معرف=  ( معرفة ) ثراكا+  ( نكرة ) لثُم

 . قال الشاعر : متى بعد العشية نلتقي          مليعادنا هيهات هيهات للوصل 3

 متى : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول فيه تاله فعل تام 

 واملكانية الزمانية االمساء جمموعة اعرابات على امثلة
  21النحل  يُبْعَثُون{ أَيَّانَ}أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ  تعاىل قال *

 تام فعل تاله ( فيه مفعول ) االستفهام اسم يعرب
   38االنبياء  هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِني{ مَتَى}وَيَقُولُونَ  تعاىل قال *

  معرفة اسم تاله ( مقدم خرب ) االستفهام اسم يعرب 
                     ؟ ِبُقْرِبكم َشملي الرمَحُن َيجَمُع َمَتى *

  تام فعل تاله ( فيه مفعول ) االستفهام اسم يعرب   

                                        ؟ ذاهبًا املسافُر كان أيَن *

  وخربها وامسها كان تاله ( فيه مفعول ) االستفهام اسم يعرب      

                        ؟ معتداًل اجلُو أصبَح متى *

  وخربها وامسها كان تاله ( فيه مفعول ) االستفهام اسم يعرب    

          ؟ سرورًا مداِمَعكم أضحْت متى *

 وخربها وامسها اضحى تاله ( فيه مفعول ) االستفهام اسم يعرب   

      عتهـطـق ذيــال دكـــهـــع َنـــواي          بها وعدتين يــتـال اَكـــيـــدن أيَن *

 معرفة اسم تاله ( مقدم خرب )             االستفهام اسم يعرب  

     ظاهره يرضيَك كما اخلطوِب مع           باطنه يرضيَك الذي اخلليل أيَن *

 معرفة اسم تاله ( مقدم خرب ) االستفهام اسم يعرب   

 متى + كان + نا + مقتوينا           مقتوينا كــــــألم اـنـك متى              داـروي دناـوعــــوت اــــددنـــهـــت : س

       فداك اكون متى فداك روحي        الوغى يف دونك باملوِت بل همت بك     

 متى + اكون + امسها ضمري مسترت تقديره ) أنا ( + فداك ) خرب كان (  

  البيتني يف ( متى ) اعرب -

 فعل تالها زمان ظرف فيه مفعول نصب حمل يف السكون على مبين استفهام اسم:  البيتني يف متى ج :

 خربه استوفى ناقص

 

 خرب كان      اسم كان     

. تهمل شبه اجلملة وننظر اىل ما 1

 بعدها 

. الفعل التام ال حنتاج اىل نوعه 2

 سواء كان ) الزم أو متعدي ( 

. الفعل الناقص هنا جيب معرفة 3

انه استوفى اخلرب أم مل يستوِف 

 اخلرب 

. تعرب ) خرب مقدم ( اذا تالها أي 4

 أو نكرة  اسم سواء كان معرفة

. تعرب امساء االستفهام جمرورة 5

 اذا سبقت حبرف جر 

. االنتباه على متييز ) كم ( 6

واملضاف اليه بعد ) أّي ( قبل 

 االعراب ملعرفة الداللة ثم االعراب
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اكان ال فات إن لـــأم حبذا ال  صربكم نـــأي اٍضـمـل تأسفنَّ ال : س

فرس كله هذا حيمل أين ومن     وندى فوقه وبأسا جمدًا محلت  

 ؟ ظرف يعرب جتعله وكيف ؟ معلال االول البيت يف االستفهام اسم اعراب ما .1

 مبعناه آخر استفهام اسم ( أين من ) االستفهام باسم استبدل الثاني البيت يف .2

 : ج

 معرفة اسم تاله وجوبا مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  أيَن .1

مكان ظرف يعرب:  تصربون أين

 ؟.....  حيمل أنى .2

 1رينمت
: السبب ذكر مع,  اآلتية النصوص يف الواردة االستفهام أمساء اعرب

42النازعات  }يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا{ تعاىل قال .1

أيان : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم تاله اسم معرفة 

48  يونس كُنتُمْ صَادِقِني{}وَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِن  تعاىل قال. 2

تاله اسم معرفة  خرب مقدم وجوبًامتى : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع 

37االعراف من اآلية  }قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ{ تعاىل قال. 3

) ما ( هنا موصولة /  أيَن : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم تاله اسم معرفة  

21النحل  }أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُون{ تعاىل قال .4

أياَن : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول فيه تاله فعل تام

62القصص  }وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون{ تعاىل قال .5

أين : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم تاله اسم معرفة 

26,25التكوير  إِنْ هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِني{  }فَأَيْنَ تَذْهَبُون قال تعاىل. 6

أيَن : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول فيه تاله فعل تام

اَك غمَد السفِن ندــهــا عكنو ا حبَر غمَد السيوف  يرَت صى مت. 7

متى : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول فيه تاله فعل ماضي ناقص استوفى خربه
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 حكت هند وقالت بعد غِد ض                    ناادميعى ـمـتـت قـــلــا ـكــلـــمــ. 8

 متى : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع خرب مقدم تاله اسم معرفة

 ت تبنيه وغريك يهدُم كنـاذا                ومًا متامه    يان بنيغ اليبلى مـــتــ. 9

 حمل نصب مفعول فيه تاله فعل تاماسم استفهام مبين على السكون يف متى : 

 َد ــيـاقـنـعـم أيَن الــاهــنــألــــساذا              لنا الكروُم فهل يف القول من حرٍج    . 10

 أين : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم تاله اسم معرفة

 اٍل ــحـر ال ترضى بـــدهــلت اــــوأن              ُح مسرتحيًا    تصبي وــسـمـتى ــتـــم. 11

 متى : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول فيه تاله فعل ماض ناقص استوفى خربه

 مفعول فيه          ًة بصدودي ثالثي ـنـــرعــــُتم ـــــل            اٍل      ـــصوــبي ـــنــتررـــسوٍم ـــيأيُّ . 12

 مفعول فيه          صُّ مباء ــغـــن يـــَن يسعى ميل أفق                 ن يغصُّ بلقمٍةــمى عسياِء مـى الـلإ. 13

       كُّ يهدينا ـفـنــا يــــمودَك جدُر بو              ٌة    ـــلـــاُم زائــيُح واألــبـصـــُاَن تـــيأ. 14

 يف حمل نصب خرب اصبح    

 مفعول فيه          رِّ حتى ال يكوَن له ِضدُّ ـحــن الـــع             َت ُمقِصٌر    نى أتُدنيا ملَد اـــكــا نيف. 15

          اَن لي يا دهُر عندَك مطلُب كمتى                  وَغ مطاليبلري بهي دــــلر ضموُي. 16

 مفعول فيه تاله كان وامسها وخربها 

 خرب مقدم           ن حالوات الرسائِل والكتِب يــأفـــ             اذا مل يكن يف احلب ُسخٌط وال رضى   . 17

 بالــبـيان        خرب للفعل الناقصنا ـــع عــــنَّ الربـــضــــف            ارت دار ليلى    ــــــن صــــأل أيـــســــ. ن18

 الع خمافة                 ولـــكــــن متى يسرتفد القوم أرفد          مفعول فيه ت. ولـــســـت بـــحــــالل ال19

 . وال ســـبـيــل سّنها الشعر مـــا درى                بـــغــــاة العال من أين تؤتى املكارم          مفعول فيه 20

 2مترين 
 اعرب امساء االستفهام يف النصوص التالية معلاًل :

 جوب ونصفك نائم ـــحـونصفك م               حاجة      ــمتى يظفر الغادي اليك ب. 1

 ون التالقي ــكـــادت متى يــم نـــث              اق        ـــيـتـــرة واشــزفـــ. ودعتين ب2

 كون احلمام ـــى يــتـــليت شعري م               مام سنينا      ـحـى الـــد رحلنا الـــ. ق3

 ون الرجوع ــكـــليت شعري متى ي                ت     ـالــَة الوداع وقـفــت وقــفـــ. وق4

 دري السكون متى يكون ـــا تــمـــف                 ان فيها     ــســن االحــــ. وال تغفل ع5

 د كانا ـقــت أخشاه فــنـــكأما الذي                   ون الذي أرجو وآمله   ــكـــى يـتـ. م6

 متى كان شأن الدر ُيوجد يف الشهد                   . وقولوا لذاك الثغر يف ذلك اللمى   7

 ادنا هيهات هيهات للوصل ـــعـيــمـل                  ية نلتقي   ـشـعــد الــعـــى بــتـــ. م8

 ب نار الشوق حشو وساديــيـهـــول                  ن اجلفون رقادي   ــــــ. يا عزُّ أين م9

 ماء قضاها ـســي الــان ربي فــــإن ك                  ن املنية مهربي  ـــن مــ. يا عبُل أي10
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 تصرف يف الكفني منها اجملاذف                   . متى كانت احلسناء ربان مركٍب   11

 ادٌة للربِع أن يتكلما ــــل عــــوه                أم سامٍل     ل الربَع أّنى ميََّمت ـــــ. س12

 . يا فــــؤادي ال تــــسل أين اهلوى                     كــــــان صرحا من خياٍل فهوى  13

 . ســــألـــوا مالكا ورضوان عن ذا                      أيــن هذا  وأيـــن هـذا مــقــيـم14

 :  جدًا مالحظة مهمة
 وتأتي مبعنى مااذا مل تصلح ) أّي ( واملضاف إليه ملعنى ) أيَن ( أو ) متى ( ُتعرب اعرابات اجملموعة األوىل 

وقٍت تدرس ؟   , فعند حذف ) أّي وقٍت ( نعوض عنها بــ ) متى ( فتصبح اجلملة : متى  أّياذا قلنا : *

 تدرس ؟

 بلٍد سافرَت ؟   , عند حذف ) أّي بلٍد ( نعوض عنها بـ ) أين ( فتصبح اجلملة : أين سافرَت ؟ أّياذا قلنا :  *

 ليٍل يبهى بغرِي جنوٍم      أم سحاٍب يندى بغرِي بروِق  أيُّأما اذ قلنا :  *

أّي يف البيت الشعري مل تأِت مبعنى متى وإمنا جاءت مبعنى ) ما ( : ما يبهى بغري جنوٍم ؟ فتعرب اعرابات  *

 اجملموعة االوىل :

 أيُّ : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة تاله فعل الزم وهو مضاف 

 ليٍل : مضاف اليه جمرور بالكسرة 

 تفصيل شرح املالحظة : 
مجلة حتتوي على ضمري سواء أكان متصال أم مسترتا اذا جاء بعد ) أّي ( اسم زمان أو مكان وجاء بعدهما 

 يعود على املضاف اليه بعد أي فيعرب اسم االستفهام ) أّي ( اعرابات اجملموعة االوىل 

 أّي ارٍض اشجارها مثمرة ؟* أّي ليٍل بدره كامل ؟  , أّي بلٍد زرتها اعجبتك ؟  , أي بلٍد زرتها صيفًا ؟  , 

 تطبيق : 
 أو سحاٍب يندى بغري بروٍق               ر جنوٍم       ــأّي ليٍل يبهى بغي

 نا وأنت بدُرـيـلـو عــدجــي                  ٍل    ـيـا وأي لــاهــاَب دجــغ

  وأّي مكاٍن مل  تطأه ركائيب                 أّي بالد مل أجر ذوائيب    ــب

 كها ارتيادًا ـلـوأّي االرِض اس                فأّي الناِس اجعله صديقًا     

 اعرب اسم االستفهام ) أّي ( يف النصوص اعاله معلاًل . -

 وعالمة رفعه  الضمة الظاهرة على آخره تاله فعل الزمالنص االول  : أي : اسم استفهام مبتدأ مرفوع ج : 

 انتبه : ألن الفعل ) يبهى ( فاعله ضمري مسترت تقديره ) هو ( يعود على ) الليل ( 

 النص الثاني : أي : اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تاله فعل الزم 

اسم استفهام النص الثالث : بأي : اسم استفهام جمرور وعالمة جره املسرة الظاهرة على آخره , أي مكان : 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تاله فعل متعد استوفى مفعوله 
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النص الرابع : أي الناس : اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره تاله فعل 

الظاهرة على آخره  متعد استوفى مفعوليه , أي االرض : اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه  الضمة

تاله فعل متعد استوفى مفعوله .

اذا ُسبقت امساء االستفهام الزمانية واملكانية حبرف جر تعرب يف حمل جر حبرف اجلر :فائدة 

 اجملموعة الثالثة
( ىأن/  كيف ) جمموعة

 

: يلي كما يعربان

( وخرب مبتدأ ) امسية مجلة / فعل ناقص استوفى خربه/  تام فعل :  تالها اذا حال .1

 معرفة اسم :  تالها اذا مقدم خرب .2

 فعل ناقص مل يستوِف خربه : اذا تالها الناقص للفعل خرب .3

ى ( أّن/  كيف ) على شواهد
( تاله فعل  حاليعرب اسم االستفهام )   260البقرة من اآلية  تُحْيِـي الْمَوْتَى{كَيْفَ  }وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي قال تعاىل *

تام فعل تاله ( حال ) االستفهام اسم يعرب 17الغاشية  خُلِقَت{كَيْفَ  }أَفاَلَ يَنظُرُونَ إِلَى اإلِبِلِ تعاىل قال *

 حال نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  كيف(  النموذجي االعراب )

تام فعل تاله ( حال ) االستفهام اسم يعرب101آل عمران  تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ{ كَيْفَ}وَ تعاىل قال *

اعرابات امساء االستفهام الدالة على احلال ) كيف , أّنى ( 

للفعل الناقص خرب مقدم وجوبًاخرب مقدم وجوبًاحال

فعل تام

فعل ناقص استوفى خربه

احد انواع املعارفمجلة امسية

أو اسم نكرة

فعل ناقص مل يستوِف خربه
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 كان تاله ( حال ) االستفهام اسم يعرب20مريم  يَكُونُ لِي غُالَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا{ أَنَّى}قَالَتْ  تعاىل قال *

وخربها وامسها

وخربها وامسها كان تاله ( حال ) االستفهام اسم يعرب 7التوبة من اآلية  يَكُونُ لِلْمُشْرِكِنيَ عَهْدٌ{ كَيْفَ} تعاىل قال  *

( تاله  حاليعرب اسم االستفهام )   29مريم  نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا{كَيْفَ  }فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا قال تعاىل*

فعل تام

( تاله فعل ماض حال يعرب اسم االستفهام ) 247البقرة من اآلية  يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا{ أَنَّى}قَالُوَاْ  قال تعاىل*

استوفى خربهناقص

( وخرب مبتدأ ) امسية مجلة تاله ( حال ) االستفهام اسم يعرب   ؟ ُمتَِّصل َأألمُر َكْيَف *

ت شعري ثناؤها ـيــعلينا ل فـيــــكـــف أت واذا دنت   ــــي إن نـــائـــنــــذا ثـــــهــــــالشاعر : ف قال *

كيف : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم تاله اسم معرفة ) ثناؤها ( 

ا وطنت كيف ُذلَّت ــــّمــس لـفـــنــــولل      اعرتافه      كيفلِب ـقــلــًا لــــبــــجــــــا عـــيــقال الشاعر : ف *

كيف : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم تاله  اسم معرفة ) اعرتافه (

كيف : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب حال تاله فعل تام ) ُذلَّت ( 

ِر واإلعالِن ــسـي الـــه فــــيـــــقـــــــأت        ا خليلي عدوًا    ــــَت يــــحـــبـــاص فـــــيـــــكقال الشاعر :  *

كيف : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب حال تاله فعل ناقص استوفى خربه 

ن اضالعي ــــيـــــبدوي ــــــان عــــــــك      ي من عدوي اذا    ـــراســـــتــــــاح فـــــيــــــكقال الشاعر :  *

كيف : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم تاله اسم معرفة ) احرتاسي ( 

ه كلُّ فاسٍق ــــى مبا يأتي بـــــرضــــوي رًا مهذبًا ـــمرء حـــون الـــكــــي فــــــيـــــكقال الشاعر :  *

كيف : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل نصب حال تاله فعل ناقص استوفى خربه 

هذا اجليُل  كيفني فـمــالـــعـي الــــــف        د مضى    ــــٍل قـــــيـــــلَّ جــــقال الشاعر : فاقت صفاتك ك *

كيف : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم تاله اسم معرفة ) هذا ( 

تــــــخـــاف جـــمـــاحــــــهـــا مــــــن بـــعـــــد مــــا            ظـــــهــــر الدواء وفــــي يديك عنانها أنـــــى *

أنى : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب حال 
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 اعرابية مناذج
 34يونس من اآلية تُؤْفَكُون{ أَنَّى}قُلِ اللّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَ تعاىل قال *

 للمجهول مبين مضارع فعل تالها حال نصب حمل يف السكون على مبين استفهام اسم:  أنى

 11االنعام  كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِني{كَيْفَ  }قُلْ سِريُواْ فِي األَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ تعاىل قال *
 ( كان ) الناقص للفعل خرب نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  كيف

 7التوبة من اآلية  يَكُونُ لِلْمُشْرِكِنيَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ{ كَيْفَ} تعاىل قال *
 وخربها وامسها كان تاله حال نصب حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  كيف

  َوتِر بال صوٌت لُه ليَس والعوُد                    لكم اتفاَق ال وانتم النجاُح كيَف *

 معرفة اسم تاله مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  كيف

 اعرب امساء االستفهام يف النصوص التالية معلاًل :  مترين :

 ؤاد يسومين تعذيباــفـي الـــاســـق                ٌر     ـاجــي حبيٌب هــاة ولـيــحــ. كيف ال1

 ك عندها فتجيبــــوك ربـــدعـــي               ة      ــايــت وغــــــــف أنـــيــــ. هلل درك ك2

 اس كيف لبيد ــنـذا الـــؤال هــــوس                ن احلياة وطوهلا    ـــد سئمت مــقــــ. ول3

 ى وليس براٍم ـرمــن ُيــمـــفكيف ب                . رمتين بنات الدهر من حيث ال أرى     4

 مكرمات معنًى جديدـي الــــمنه ف               ل يوٍم     ــي كــي وصفه وفـــف لـــيـــ. ك5

 ف اذا ما ازددت منها غدا بعدا فكي                ى بغداد وهي قريبٌة     ــلــي عــكــبــ. أت6

 ر الناس عندي منة ويدًاــثــا أكـــي               ا     ــهـــأرٍض ال أراك بـــف الثواء بــيــ. ك7

 كون ـفرأيت شخص النقص كيف ي               ل الذي جربته     ـــــرجــا الــهـــا أيــــ. ي8

 ا بعيدًا قريبًا ـــــم يــهــوه الــشـــح              و عنك وقليب      ــلــسـالـي بـــف لــيـــ. ك9

 ا أتوني كيف امسي واصبحا ــــاذا م               ارسني حلبسه      ــحـه الــنـــأل عــــ. اس10

 ون ـكــار خديه وكيف يـــى نــلـــع               مسكي كيف قرارُه      ـي صدغه الـلـــ. س11

 ( كيف ) حول مهمة مالحظات
مجيع امساء االستفهام الدالة على ) الزمان واملكان واحلال ( اذا تالها اسم نكرة اعربت يف حمل رفع خرب  *

 مقدم وجوبًا .

 إىل املوِت حتى ُاسُتشِهَد هَو والصرُب           هلم صرٌب عليه وقد مضى      أّنى *

 اِءـضـفــي الـــــًا فــمــجــــاَر نـــــص             ن حبيٍب    ــٌل مــــوص كـــيــف *
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 ثاني به مفعول ( كيف ) فتعرب الثاني املفعول يستوِف ومل مفعولني ينصب فعل ( كيف ) بعد وقع اذا *

 ؟ ًا حممد وجدَت كيَف *

 ؟ االمتحاَن َظننَت كيف*

اذا مل يرد بعد امسي االستفهام الدالني على احلال ) فعل تام ( أو ) فعل ناقص ( أو ) معرفة ( فسنقدر  *

 بعدهما فعال تامًا حمذوفًا أو اسم معرفة ويعربان حينها حسب القاعدة 

جاز لنا  يف ) قد ( أو ) اآلن (  بعدها جاء اذا وايضا (الشرطية الظرفية   اذا ) ( كيف ) بعد جاء اذا *

تقدير احملذوف وجهان االول : ان نقدره فعال تامًا فتعرب ) كيف ( حينها يف حمل نصب حال , والثاني : ان 

نقدره معرفة فتعرب ) كيف ( حينها يف حمل رفع خرب مقدم وجوبا , أما لو جاء يف منطوق السؤال تقدير 

  احملذوف فستعرب ) كيف ( حبسب ذلك التقدير . 

 27حممد  إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْماَلَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم{ كَيْفَ}فَ تعاىلقال  *
 تقدير اآلية : كيف يفعلون اذا توفتهم املالئكة 

 اذا كان الليوث له صحبا كيفف                قال الشاعر : وُيرهب ناب الليث والليث وحده      *

 احلال اذا كان الليوث له صحباتقدير اجلملة : كيف 

 كيف احلال اذا جئنا      41النساء  إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُالء شَهِيدًا{ كَيْفَ}فَ تعاىل قال *

 كيف احلال اذا مجعناهم                        25آل عمران من اآلية  إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ الَّ رَيْبَ فِيهِ{ كَيْفَ}فَ تعاىل قال *

 كيف يفعلون اذا اصابتهم                         62النساء  إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ{ كَيْفَ}فَ تعاىل قال *

 كيف احلال اذا خبَّ            عشرا بنا املطيَّ خبَّ اذا كيَفف          ليلٍة غرُي يـــــــل ميِض ومّلا أشوقًا *
 احلال فكيف:  اجلملة تقدير        سفورها منها آن اـــــــم اذا كيفف            حجابها خلَف العشاُق بها تهيُم *

 سفورها منها آن ما اذا
كثريا ما يزاد حرف اجلر الزائد ) الباء ( لغرض التوكيد بعد ) كيف ( وعالمة زيادته جواز حذفه من  *

 الكالم مع بقاء املعنى مستقيمًا لذا عند االعراب ننظر ملا بعد ) الباء ( وهو معرفة دائما 
  ( ؟ أنَت كيَف ) اجلملة تقدير ← ؟ ِبَك كيَف *
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منفصل اىل املتصل الضمري وحنول ( الباء ) الزائد اجلر حرف حنذف: الشرح

 هو كيَف ← ؟ بِه كيف *

 انا كيف ← ؟ بي كيف *

حنن كيَف ←؟ بنا كيف *

؟ الزمن عوادي تشتُد حنَي بك كيف *

 الِغَير به حلت إن امللِحب كيفف  رهـيــتغ ىـشــخــن اــم ُنصلُح بامللِح *

 خال لهـــك وحبييب يـب كيفف     بوجنته الـخ نــــم الناس ويعشق *

م يا بعيدا قريبا ــــهـــحشوه ال  ك وقليب    ـنــو عـلــسـالــبي ـــل كيف *

ي الفؤاد جليالــــحللت حمال ف صربي عنك ال كيف بعدماب كيفف *

راٍق نــحـوهـا برباِقبـ كـيـفهي الشمس فــي أفق السماء مقرها   فـ *

كيف : اسم استفهام مبين على الفتح يف حمل رفع خرب مقدم وجوبا تاله اسم مؤكد بالباء الزائدة 

راٍق : اسم جمرور لفظًا مرفوع حماًل 

ه والشيب للرأس شامل ب كيفما اقبح التفريط فــــي زمن الصبا   ف *

 ( شبه اجلملة ) بعد ما ونتبع هملت مجلةشبه  ( كيف ) بعد جاء اذا*

 وجوبًا مقدم خرب:  ( كيف ) فتعرب ( مقابلتك كيف ):  اجلملة تقدير ← مقابلتَك لي كيَف *

منه يف املكرمات معنًى جديد  لي وصفه ويف كل يوٍم     كيف *

يف الغيب يستبني اخلفاء  كيف ي العيان خالٌف     ــواذا كان ف *

اسم ( املؤول املصدر ) نعترب ( مضارع فعل+  أْن ) من يتكون مؤواًل مصدرًا ( كيف ) بعد جاء اذا*

 أراَك أن لي كيَفف     سواَك جنٌم لي يبَق مَل *

مؤول مصدر تاله مقدم خرب رفع حمل يف الفتح على مبين استفهام اسم:  كيف

يهمل:  لي

 والفعل أن ) من املؤول واملصدر املصدرية ( أن ) ب منصوب مضارع فعل:  اراَك,  ناصبة مصدرية:  أن

مؤخر مبتدأ رفع حمل يف ( املضارع
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ىأّن حول مالحظات
 تعرب ( متى,  أين ) مبعنى جاءت فاذا معناها حسب تعرب اليت الوحيدة االداة(  أنى)  االستفهام اداة

 اذا االنتباه مع كيف اعرابات حسب تعرب ( كيف)  مبعنى جاءت واذا الثانية اجملموعة اعرابات حسب

هملت شبه مجلة بعدها جاء

أمثلة حول ) أّنى ( 
13الدخان  لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِني{ أَنَّى} قال تعاىل*

جاءت ) أّنى ( مبعنى ) كيف ( فتعرب : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع خرب مقدم تاله اسم  -

معرفة ) الذكرى ( 

18حممد  لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُم{ أَنَّى}فَ قال تعاىل*

 اسم تاله مقدم خرب رفع حمل يف السكون على مبين استفهام اسم:  فتعرب(  كيف)  مبعنى(  أّنى)  جاءت -

( ذكراهم)  معرفة

ة األعماِمــلبين البناِت وراث   يكون وليَس ذاَك بكائٍن   أّنىقال الشاعر :  *

السكون يف حمل رفع خرب مقدم تاله فعل  على مبين استفهام اسم:  فتعرب(  كيف)  مبعنى(  أّنى)  جاءت  -

ناقص مل يستوِف خربه 

يــــكــــون ابا الربية آدُم            وأبوك والثقالن انت حممد  أنىقال الشاعر  :  *

اذا جاء بعد ) كيف ( الفعل ) َفَعَل ( فتعرب ) كيف ( مفعول مطلق : فائدة

1الفيل  فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيل{كَيْفَ  }أَلَمْ تَرَ قال تعاىل*

 6الفجر  رَبُّكَ بِعَاد{فَعَلَ كَيْفَ  }أَلَمْ تَرَ قال تعاىل*

وزاري :
. ثكلتك أرض مل تلد لك ثانيا            أنى ومثلك معوز امليالد 1

ورد اسم االستفهام ) أنى ( والتقدير ) أّنى تلد ( , ما اعرابه ؟ -

اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب حال تاله فعل تام ج : 

وأنت سقيم ؟. أنى يكون بعد رحيل غيوم العذاب 2

اعرب اسم االستفهام . -

أنى : اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب خرب مقدم تاله فعل ناقص استوفى خربه .ج : 
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فائدة مهمة جدا جلميع امساء االستفهام
يف بعض االحيان ال يأتي املستفهم عنه مباشرة بعد اسم االستفهام وإمنا يفصل عنه بفاصل ) شبه مجلة (  

) مضاف إليه (  أو 

خلاًل براحتنا سددنا  كمو صرحًا من األجماد ُشدنا     كم *

تقدير اجلملة : كم صرحًا شدنا من االجماد وكم خلاًل سددنا براحتنا  -

اديك اجلليلة اذكر ـــاي أّيو مجيٍل من مجيلك اشكر      أيَّ *

تقدير اجلملة : أيُّ مجيل اشكُر من مجيلك  -

دٍم حببك يهدُر  أيَّلعلمت  فلو اطلعت على تبارح اهلوى     *

تقدير اجلملة : أيَّ دٍم يهدر حببك  -

يكن فينا عزٌم وفينا مضاُء          جمد البالِد نبنيه إن مل كيف *

جمد البالد نبنيه ؟  كيف *

تقدير اجلملة : كيف نبين جمد البالد  -

ه األسي ومل يلتئِم ـــاتــف ائي راعٍف     ـــــجرٍح يف إب أيُّ *

تقدير اجلملة : أيُّ جرٍح راعٍف يف إبائي  -

اجملازي االستفهام
 من ويفهم بالغي لغرض به جيَء وإمنا جمهول شيء عن السؤال به ُيراد ال الذي االستفهام هو: تعريفه

حقيقي غري ألنه جواب اىل حيتاج وال الكالم ومعنى سياق

 تؤدي وإمنا االستفهام معنى ال تؤدي االدوات هذه لكن استفهام ادوات على حتتوي اجلملة إنَّ أي: توضيح

: وهي االستفهام غري اخرى وظيفة

( النفي لغرض خرج جمازي استفهام االستفهام هذا ويسمى ) : فيـنـال وظيفة .1

( التعجب لغرض خرج جمازي استفهام االستفهام هذا ويسمى ) : التعجب وظيفة .2

؟ اجملازي االستفهام نع الوزاري االمتحان يف السؤال صيغة تأتي كيف
 ؟ االستفهام اليه خرج الذي الغرض او املعنى ما .1

 ؟ جمهول شيء معرفة باالستفهام يراد ال ملاذا .2
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:  النفي لغرض خرج الذي اجملازي االستفهامأواًل : 
: من االستفهام هذا على نستدل

 إال+  االستفهام اداة . 1

 جمازي استفهام فهو املعنى تامة اجلملة وكانت ( ما , ال , ليس ) نفي بأداة االستفهام اداة استبدلنا اذا .2

النفي لغرض خرج

 : أمثلة
135آل عمران من اآلية  اللّهُ{ إِالَّيَغْفِرُ الذُّنُوبَ  مَن}وَ تعاىل قال*

47االنعام من اآلية  الْقَوْمُ الظَّالِمُون{إِالَّ يُهْلَكُ  هَلْ} تعاىل قال*

 60الرمحن  اإلِحْسَان{ إِالَّجَزَاء اإلِحْسَانِ  هَلْ} تعاىل قال*

( باقية من هلم ترى ال ):  اآلية تقدير 8احلاقة  تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَة{ هَلْ}فَ تعاىل قال*

( السفهاء آمن كما نؤمن ال ):  اآلية تقدير   13البقرة من اآلية  نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء{أَ}قَالُواْ  تعاىل قال*

 يعلمون الذين يستوي ال ):  اآلية تقدير9الزمر من اآلية  {يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ الَ يَعْلَمُونَ لْ}هَ تعاىل قال*

(يعلمون ال والذين

 كفروا قوما اهلل يهدي ال ):  اآلية تقدير86آل عمران من اآلية يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِميَانِهِمْ { كَيْفَ} تعاىل قال*

( اميانهم بعد

  دمــهــي ركـوغي تبنيه تـنــك     اذا متامه الُبنيان غــليــبــ مـــتـــى *

( متامه البنيان يبلغ ال ):  والتقدير

 ُرـالقب ضمنا اـــم اذا الِه رـغي  شفاعته ُترجى غدا شفيٍع من َهل *

( شفيٍع من ليس ):  والتقدير 

  وتِر بال صوت ليس له والعود   لكم اتفاق ال وانتم النجاح يفـــــك *

( لكم اتفاق ال وانتم النجاح ليس) :  والتقدير

كفى املرء نباًل أن تعد معايبه   الذي ترضى سجاياه كلها    ذا نمــــو *

ترضى سجاياه كلها.التقدير : ليس هناك الذي 
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م يفلِل ـــــال القراُع بِه ولــــط مهنٍد      أيُّمجِد ـُل الـلـيــــاًل سمـــهـــ *

التقدير : ليس هناك مهند  

 التعجب لغرض خرج جمازي استفهام ثانيًا : 
 املعنى مت فإذا ( كيف ) أو ( عجبًا ) بكلمة االستفهام اداة باستبدال االستفهام من النوع هذا على ونستدل

( التعجب لغرض خرج جمازي استفهام ) فيكون

( عجوز وأنا ألد عجبًا ):  اآلية تقدير72هود من اآلية  أَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخًا{أَ} تعاىل قال*

( يؤمنون بالباطل فكيف ):  اآلية تقدير67العنكبوت من اآلية اللَّهِ يَكْفُرُون{فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ أَ} تعاىل قال*

(.. تستبدلون عجبا ):  اآلية تقدير61البقرة من اآلية تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ{أَ}قَالَ  تعاىل قال*

50النساء من اآلية  يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الكَذِبَ{كَيفَ  }انظُرْ تعاىل قال*

44البقرة من اآلية  تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ{أَ} تعاىل قال*

106آل عمران من اآلية  كْفَرْتُم بَعْدَ إِميَانِكُمْ{أَ} تعاىل قال*

( البقاء ترجوا عجبًا ):  اجلملة تقدير  بها َثباَت ال بداٍر البقاَء َترجواَأ*

واليوَم ال صرَب لي فيهما وال جلدا  لي احتملُت سننَي العمر مصطربًا    ما*

التقدير : عجبًا احتمالي سنني العمر مصطربا 

ذي املداُم وال تلك األغاريد ــــــــه الي ال ُتحركين   ـــرٌة أنا مـــــــخـــــصأ *

التقدير : عجبًا صخرة انا 

      فكيف وصلت أنِت من هذا الزحام دهر عندي كل بنٍت   ـــت الــــــنـــــبأ *

التقدير : عجبًا بنت الدهِر .

انتهى موضوع االستفهام حبمد اهلل وتوفيقه فهو من أهم موضوعات املنهج املقرر لذا حرصنا 
مميزًا يسهل على الطلبة دراسته وفهمه بسهولة ويسر علما إننا ارفدنا على عرضه عرضا 

 اهد قرآنية من مصدر العربية االول وشواهد شعرية  وتطبيقات اثرائيةوشرح املوضوع بش
واسئلة وزارية مع حلوهلا النموذجية اضافة اىل شرح وحتليل النصوص الواردة يف الكتاب 

 املقرر آملني ان نكون قد افدنا طلبتنا االعزاء راجني منكم الدعاء

 استاذة اللغة العربية
ريزان أمحد حممد اجلاف
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 غري حملولة ) واجب بييت ( االستفهام اسلوب ومتارين تطبيقات
 صوابا أم اهلوى يف خطأ                     ادري لسُت لعاذل اصبحت كيف : 1 س

 ؟ مقدم خرب رفع حمل يف جتعله وكيف ؟ االستفهام اسم اعراب ما .1

 هل . عن اهلمزة بها انفردت خصيصة على دل .2

 عذاري اىل املشيب عذر فما               سـين العشرين على زادت وما : 2 س

 أينا   الـمــر الشـريك فأين         املر      يـف املشارك اخوانك وخري         

 بالقاعدة اجابتك معززا ؟ االستفهام امسي اعراب ما -

 القفر البلد يف الظمآن صرب كما                     ملوجع يــــــوان مغلوبا تصربت : 3 س

 مناسب استفهام باسم خط حتته ما عن استفهم -

 رقيب مائتا له مبن فكيف                        عيشي تنغيص واحد رقيٌب : 4 س

 ؟ ( كيف ) اعراب ما -

 انتسابي الشرق اىل كالشمس أنا                انا من عين السائل ايها : 5 س

 ؟ ( من ) اعراب ما -

 عندي اهلوى ترجو الوجه بهذا:  فقالت                     واصلي:  قلت هجرها متادى فلما : 6 س

 ؟ السبب وما ؟ االستفهام حرف متيز مب -

 سقانيا وما الساقي ذلك ومن                  بي طاف ليل يا منك ماذا اهلل لي : 7 س

 ؟ موحدا االستفهام اسم اعراب ما .1

 ؟ السبب وما ؟ االستفهام حرف متيز مب .2

 انشادي صدى ام ذاك هلب                   اغين ماذا الصحراء نسر ايه : 8 س

 ؟ موحدا االستفهام اسم اعراب ما .1

 ؟ السبب وما ؟ االستفهام حرف متيز مب. 2

 العرب بقايا من اجل تفقل         انت الشرق من تسألين : 9 س

 معناه ذاكرا موضعه على دل حمذوف حرف مثة -

 ساكن وال كأس وال نديم وال       وطن وال اهل ال التعلل مَب :10 س

 تغيري من عليه طرأ ما موضحا اعربه,  استفهام البيت يف .1

 ؟ االستفهام اسم اعراب فما االستفهام قبل احلرف حذفنا لو. 2
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خطب تعرض ما الدهر من   صح لي ودادك متى أبالي ال :11 س

؟ السبب وما ؟ االستفهام اسم اعراب ما -

عبيد بني عبدان بلى فقاال    انتما حران واجلود الندى سألت :12 س

؟ االستفهامية اداته أين اجلواب حرف .1

؟ حرين واجلود الندى جاعال السؤال تصوغ كيف,  اجلواب حبرف حمتفظا. 2

املستجري منك يفر إليك إال واين منك اليك افُر :13 س

يلزمك ما مفيدا خرب رفع حمل يف اجعلها ؟ ( أين ) اعراب ما -

السوادا رؤييت عن وتفقد تراني أن تؤمل عني وكم :14 س

؟ بالقاعدة موثقا ( كم ) اعراب ما -

سائل أنا أحدث عما كذلك إنين و فعلت ما سأالني هما :15 س

؟ آخر بإعراب جتعله وكيف ؟ االستفهام اسم اعراب ما -

(..  معيشتها بطرت قرية من اهلكنا وكم ):  تعاىل قال :16 س

خط حتته ما اعرب ثم ؟ ( كم ) اعراب ما -

جاء اذا معزول وتــمـال وال بقاءه يراد نـم الوري فماذا :17 س

تقول نداك فقدت وقد ماذا       كلها باملكارم شعري ليت يا  

؟ بالقاعدة وموثقا موحدا اعرابه وما ؟ االستفهام اسم تلمح موضع اي يف -

أوالدي أسى من رمحت أفال لبعدها ضناي ترحم مل كنت إن :18 س

؟ املعنى يف النفي اداة خرجت فإآلم,  االوىل وخاصيته االستفهام حذفنا لو -

مكانها كان اين ابالي فلست مكانها ضلوعي جبنات وفزت :19 س

تعبري بأوجز واجملرور اجلار عن استفهم .1

؟ االستفهام اسم اعراب أيتغري ( كان ) حذفنا لو .3  ؟ بالقاعدة موثقا االستفهام اسم اعراب ما .2

امياني عسيب يف زبور كخطفشجاني ابصرته طلل ملن :20 س

؟ اجلر حرف حذفنا لو اعرابه ؟وما االستفهام اسم اعراب ما -

ضياع اوان منها راعين وماحمبة عظيم يف حنوك وسعيت :21 س

مناسبني بامسني مناسبتني مجلتني يف خط حتته ما عن استفهم -
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 اراك ان لي فكيف          سواك جنم لي يبق مل :22 س

 ؟ ( كيف ) اعراب ما -

 املغنم ذاك متى اهلل رعاك         صائم انت هل االضغان سائق أيا :23 س
 ؟ االستفهام اسم اعراب ما .2               التغيري يلزم ما مغريا تصورا االول االستفهام اجعل. 1

 افتديه ان لي وكيف         صرت قلب يا من خفوق :24 س
 ؟ االستفهام اسم اعراب فما ( خفوق ) حذفنا لو .1

 ؟ ( كيف) اعراب ما. 2

 الظَّالِمِني{ نَفَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِ مَن}قَالُوا  تعاىل قال :25 س
 ذلك وضح.  االعراب يف ويتفق املعنى يف حتته املشار خيتلف -

 واملشروب املأكول ومرامه               الهيا ويصبح ميسي ملن تبا :26 س

 ذلك وجه,  واالعراب املعنى ( من ) يف يتغري بعده اجلر وحرف ( تبا ) حذفنا لو -

 جهيد جهد يف تـيـسـام دــــق كـــنــــم                فإني اهلجر نــــــــم امسيت كيف :27 س

 رـــاجــــاه ام هـــــــب ديـــــــوج أأكتمه                ويشتهي حيب مبعشوق يفـــكـــف            

 بدل غريكم اليـــوم ذاك فــــيــكــــــف                اخرتت ما بدل يــــــــل كان وــــــــل           

 ؟ بالقاعدة ذلك موثقا ( كيف ) اعراب ما -

 االصائل يف بالضحى لي ومن يراك                 بناظر ساحمتين الليالي فليت :28 س

 ؟ ( من ) اعراب ما -

 االغرتاب به أضر نزيح                 العشار حنني اليها حين :29 س

 تعبري بأوجز مرتني الوارد واجملرور اجلار عن استفهم .1

 واعربه مناسب باسم املصدر عن استفهم .2

 واالجداد االباء بعويل         مأل واالرض اقيم إن لي كيف :31 س

 ؟ ( كيف ) اعراب ما -

 القدر يف لي علم ال فقلت               عنهم رحيلك أنى وقائلة :31 س

  االعراب على حمافظا مبعناه بآخر ( أنى ) استبدل ؟ االستفهام خرج معنى ألي -

 72,71يوسف { قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ }قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُون تعاىل قال:  32س
 ؟ باجلواب مستعينا االستفهام اسم اعراب ما -



للصف السادس العلمي

58

الشعراء تصنع ما شعري ليتابتداء عالك يف املدح غاية :33 س

بالقاعدة موثقا ؟ االستفهام اسم اعراب ما .1

االعراب على حمافظا معرب بآخر استبدله .2

( به.م ) املعرب االستفهام اسم اجعل .3

ويغدر خيون مبن الوثوق أنى  فأجبتها بقولنا تشك قالت :34 س

؟ اعرابه وما ؟ االستفهام اسم خرج معنى ألي .1

؟ والدليل ؟ معناها وما ؟ نوعها وما ؟ االستفهام اداة ميزة ما .2

؟ يثبت أم أينفي االول لالستفهام جواب الثاني الشطر .3

راجع هو متى يدري وال جناح له هل املسافر يدري ما لعمرك :35 س

بالقاعدة وثق ؟ االستفهام اسم اعراب ما -

84النمل  }حَتَّى إِذَا جَاؤُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُون{ تعاىل قال :36 س

؟ االستفهام اسم اعراب يف اجلائز الوجه ما -

رقاد والناس االحبة القىيسرته الليل وظالم عاشق كم :37 س

؟ السبب وما ؟ الواردة ( كم ) اعراب ما .1

مناسب استفهام باسم خط حتته ما عن استفهم .2

سكن هلا ما ولنفس احلزن شفه لقلب من :38 س

ذلك وضح ؟ خط حتته ما حذفنا لو ( من ) اعراب أيتغري -

تذوب واحشائي أجابوني ذنيب كان ما احبيت سألت :39 س

؟ ( ما ) اعراب يتغريأ ( كان) حذفنا لو -

العشاق أهكذا خربيين  االشواق تهزه لقليب ما :40 س

؟ ( ما ) اعراب ما -

ادوار باألدوار تلعب وكيف منتقل االمر كيف ربك سبحان :41 س

؟ االوىل ( كيف ) اعراب أيتغري حتته املشار حذفنا اذا .1

رفع حمل يف اجعلها ؟ الثانية ( كيف ) اعراب ما .2

منتظر الليل وبدر يدري أنى والسهر الليل فأين النهار طال :42 س

؟ ( أين ) اعراب ما -
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اشتكيت مبا علينا اعزز  امسيت كيف العني قرة يا :43 س

بالقاعدة موثقا ؟ ( كيف ) اعراب ما -

يؤمم ماذا السيل هلذا وهدينا  تريده ماذا الريح هلذه ضالال :44 س

؟ ( ذا ) املوصول االسم على عائدا ( تريده ) الفعل يف الضمري كان اذا االول االستفهام اسم اعراب ما .1

؟ الثانية ( ماذا ) اعراب ما .2

؟ حبجيت ينطق فمن:  قال,  اسكت:  قال منه أكرب احلق:  قال ؟ كبريا شيخا أتقدم:  له قال :45 س

؟ االستفهام حرف خرج معنى ألي .1

؟ االستفهام اسم اعراب ما .2

نهل مدامع ومدتها غراءبالبكا العني فاضت مهال قيل اذا :46 س

بالتعبري موجز استفهام باسم خط حتته ما عن استفهم -

 احلني بعد احلني يف ووقوعه      الندى يف اتصالك له يكون أنى .1:  47س

ومثمر الثبات زاكي مورق فمن  غرسته ساحتيك يـف امل وكم .2 

ذميم غري منك وعهدي ملك     لي وأنت كان أين وجدي كان ال. 3

؟ ( أين/  كم/  أنى ) اعراب ما -

املشيب بذنب لي علم فال  الشيب يف كرهت ماذا خربيين :48 س

بالقاعدة موثقا ؟ ( ماذا ) اعراب ما -

البشر من ليلى أم منكن ليالي لنا قلن ألبان ضبيات يا باهلل :49 س

والدليل ومعناه وموضعه احملذوف قدر -

حرماني رزقك يف زاد ذا     فما قليال رزقا حرمتين :50 س

. ذلك وجه والنصب الرفع االستفهام اسم يف جيوز -
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 النصوص التي وردت في اسلوب االستفهام ضمن الكتاب المقرر

 التحليل املثال

 تصديق , بعد الهمزة واالجابة بـ ) بلى (  َقالوا َبلَى (( . قال تعالى )) أَلَْم َيأِتُكم َنِذيٌر 1

 تصديق , الصدارة اداة الشرط بعد الهمزة أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعهَداً َنَبّذهُ َفِريٌق ِمْنُهْم ((. قال تعالى )) 2

ِل ((3  تصديق , الصدارة ) الفاء بعد الهمزة (  . قال تعالى )) أََفَعِييَنا ِبالَخْلِق األَوَّ

تصديق , الفاء قبل ) هل ( خرج الى  . قال تعالى )) َفَهْل ُيهلَُك إاِلَّ الَقوُم الَفاِسًقوَن (( 4
 النفي

 مبتدأ : تاله فعل متعد استوفى مفعوله  . قال تعالى )) َما َواّلُهم َعْن قِبلَِتِهُم (( 5

َهاِر ((6  مبتدأ : تاله فعل متعد استوفى مفعوله . قال تعالى )) قُل َمْن َيْكلَُؤُكْم بِاللَّْيِل َوالنَّ

 مبتدأ أو خبر : تاله معرفة الَّذي ُيْقِرُض هللاَ َقرَضاً َحَسَناً ((. قال تعالى )) َمْن َذا 7

 مبتدأ أو خبر : تاله معرفة . قال تعالى )) َوَما ِتْلَك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى ((8

 الزممبتدأ : تاله فعل  . قال تعالى )) َوَمْن َيرَغُب َعْن َملَِّة إِبَراِهيَم إالَّ َمْن َسِفَه َنفَسُه ((9

) كم ( خبرية مبتدأ : تاله فعل متعد  . قال تعالى )) َكم ِمْن ِفَئٍة َقلِيلٍَة َغلََبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِإِذِن هللاِ ((10
 استوفى مفعوله

) كم ( مفعول به: تاله فعل متعد لم  . تسألني وهل أحببت مثلي      وكم خالً صحبت وكم خليلة11
 يستوف مفعوله

 مبتدأ : تاله فعل مبني للمجهول عت على تباريح الهوى      لعلمت أيَّ دٍم بحبك ُيهدرُ . فلو اطل12

 مبتدأ : تاله فعل مبني للمجهول . قالت حبسَت فقلت ليس بضائري      حبسي وأيَّ مهنٍد ال ُيغمدُ 13

 معرفةمن ذا : مبتدأ أو خبر تاله  من ذا الذي ما ساء قط         ومن له الحسنى فقط. 14

 من : مبتدأ تاله جملة اسمية 

 من : مبتدأ تاله فعل متعد استوفى مفعوله . ومن لم يعشق الدنيا قديماً       ولكن ال سبيل الى الوصال15

 مبتدأ : تاله شبه جملة . من لي بإنسان  اذا اغضبته       وجهلت كان الحلُم رّد جوابه16

 مبتدأ : تاله شبه جملة وفيت بعهدي والوفاء قليلُ  . وما لي ال اثني عليك وطالما      17

 مبتدأ : تاله شبه جملة . وماذا علي من شم تربة أحمدا      أال يشمَّ مدى الزمان غواليا18

 مبتدأ : تاله شبه جملة . من فوق هامات الذرى       غير العراق الحر رمز19

 مبتدأ : تاله نكرة فلم أكسل ولم أتبلد. اذا القوم قالوا من فتى      قلت انني عنيُت 20

 ) ما ( مبتدأ : تاله فعل الزم . وقالت حنان ما اتى بك ها هنا       اذو نسٍب أم أنت بالحي عارفُ 21

) أّي ( مبتدأ : تاله فعل ناقص استوفى  . أّي المنابر أمست في منابركم      وغيركم أمره فيهن محتكم22
 خبره

) من ( و ) أين ( اسم مجرور سبق  فيما ينوبه       ومن أين للحر الكريم صحابُ  . بمن يثق االنسان23
 بحرف جر

 ) أين ( خبر مقدم : تاله معرفة . قال تعالى )) أيَن ُشَرَكاؤُكُم الَّذيَن ُكنُتْم َتزُعُموَن ((24
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حال : تاله فعل تام) كيف ( . قال تعالى )) اْنُظْر َكيَف َيفَتُروَن َعلَى هللِا الَكِذَب ((25

) كيف ( حال : تاله فعل تام . قال تعالى )) اْنُظْر إلَى الِعَظاِم َكيَف ُنْنِشُرَها ُثمَّ َنكُسوها لَحَماً ((26

ما : مبتدأ تاله شبه جملة. قال تعالى )) َما لَُكْم َكيَف َتْحُكُموَن ((27

كيف : حال تاله فعل تام

 كيف : حال تاله فعل تام م الفتى     ورأي أمير المؤمنين جديل. فكيف أخاف الفقر أو أحر28

كيف : حال تاله فعل ناقص استوفى خبره وكيف يكون المرُء ُحرا مهذباً      ويأتي بكل ما يأت بِه فاسق. 29

 خبر : تاله معرفة . قيل لي كيف أنت قلت عليُل      سهٌر دائٌم وحزٌن طويلُ 30

متى : ظرف تاله فعل تام. ومتى تفعل الكثير من الخير اذا كنت تاركاً ألقلهِ 31

متى : ظرف تاله فعل تام . متى يبلغ البنيان يوماً تمامه       اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمُ 32

متى : ظرف تاله فعل ناقص استوفى تهددنا وتوعدنا رويداً  متى كّنا ألمَك مقتدينا. 33
 خبره

متى : خبر ) يكون ( تاله فعل ناقص لم  . ودعتني بلهفٍة واشتياق      ثم قالت متى يكون التالقي34
 يستوف خبره

 . أين الرواية بل أين النجوم وما 35

صاغوه من زخرف فيها ومن كذبِ      

أين : خبر مقدم تاله معرفة

 اح مشرعة . كم صولًة صلت واالرم36

والنصر يخفق فوق الجحفل اللجب     

نائب عن المفعول المطلق : التمييز 
 مصدر من لفظ الفعل 

 التمرين األول

. حرف العطف ) الفاء ( جاء بعد الهمزة ألن الهمزة لها الصدارة في الكالم .1

 للتسوية .. الهمزة هنا 2

 . يمكن االستفهام بها عن الجملة المنفية .3

 . دخلت على جملة الشرط .4

 . دخلت على الحرف المشبه بالفعل ) إنَّ ( .5

 . حذفت للتخفيف .6

 . االجابة عنها بالتعيين وردت ) أم ( المعادلة في جملتها .7

 التمرين الثاني

السبباعرابهمعناه اسم االستفهامت
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 تاله فعل تام حال للحال كيف 1أ. 

 تاله معرفة خبر مقدم للزمان متى    2

 تاله معرفة خبر مقدم للمكان أّنى 3

 ماذا 4
 أي

 غير العاقل
 للمكان

 مفعول به
 اسم مجرور

 تاله فعل متعد لم يستوف مفعوله
 سبق بحرف جر

 تاله جار ومجرور مبتدأ غير العاقل ما 5ب.

 من ذا 6
 من

 للعاقل
 للعاقل

 مبتدأ
 مبتدأ

 تاله فعل متعد استوفى مفعوله
 تاله فعل متعد استوفى مفعوله

 تاله فعل الزم مبتدأ غير العاقل أيّ  7

 سبق بحرف جر اسم مجرور  غير العاقل بَِم ) ما (  8

 التمييز مصدر من لفظ الفعل مفعول مطلق للعدد كم 9

 تاله فعل تام  ظرف زمان للزمان أيان 10

 الثالثالتمرين 

 . التعيين : أكتبا علمية قرأت أم كتباً أدبية ؟       الجواب : كتباً أدبية1

 . الجواب بحرف جواب : أ. أقرأت كتباً في العطلة الصيفية ؟       الجواب : نعم أو ال2

 ب. ألم تقرأ كتباً مدرسية في العطلة ؟     الجواب : إيجاباً ) بلى ( . الجواب سلباً ) نعم (                               

 التمرين الرابع

 اعرابها نوع األداة السؤال ت

 خبر مقدم اسم , للحال كيف وطننا ؟ 1

 مبتدأ العاقلةاسم , للذات  من تمرن تمريناً استعدادا للبطولة ؟ 2

 مفعول به اسم , لغير العاقل ماذا قرأت ؟ 3

 حرف استفهام ال محل له من االعراب حرف , للتصديق هل سافر أخوك الى الشمال ؟ 4

 مفعول به اسم , للعدد كم كتاباً ألف العالم ؟ 5

 حرف استفهام ال محل له من االعراب حرف , للتصور أكتاباً قرأت أم مجلة ؟ 6

 حرف استفهام ال محل له من االعراب حرف , للتصديق ستلقي كلمة في مهرجان الخطابة هذا العام ؟ هل 7

 مبتدأ اسم , للعاقل من يهتم بالطلبة ؟  8

 ظرف مكان اسم , للمكان أين تقع محافظة االنبار ؟ 9

 له من االعرابحرف استفهام ال محل  حرف , للتصديق ألن تشارك في المعرض العلمي للمتفوقين ؟ 10

 التمرين اخلامس

 اعرابها معنى ) أّنى ( الجملة ت

 خبر مقدم مكان أّنى لك هذه الهدية ؟ 1

 حال حال أّنى أجبت في االمتحان ؟ 2

 التمرين السادس

 . ال يمكن االستبدال لوجود نفي2. ال يمكن االستبدال ألن االستفهام تصور                1

 . هل تزور متحف نينوى التاريخي ؟4. فهل تذهب الى الجنائن المعلقة ؟                        3
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. هل تلتقط صوراً تذكارية هناك ؟5

 التمرين السابع

 ) كم ( االستفهامية تمييزها مفرد منصوب : كم طالباً في الصف ؟

كم مدينٍة زرُت ؟ ) كم ( الخبرية تدل على الكثرة تمييزها مفردا وجمع مجرور :

 التمرين الثامن

1 . 

أ. دخلت الهمزة على استفهام التصور                  ب. ) أم ( المعادلة .

 جـ . ال يجوز استبدال ) هل ( بالهمزة ألن االستفهام تصور .

2 . 

 أ. اسم استفهام ) أّنى ( معناه للحال , اعرابه ) حال ( , والسبب : تاله فعل تام 

 , ) كيف ( .ب. نعم 

 جـ. أّنى : اسم استفهام مبني في محل نصب حال 

يؤفكون : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من االفعال الخمسة , والواو ضمير متصل في محل     

 رفع نائب فاعل .

 االسئلة الوزارية يف االستفهام

1/ د 88 . عالم حرمتني انشاد شعري      لديك وقد تناشده األنام     1

في النص استفهام , عينه , ثم اعربه موضحاً ما طرأ عليه من تغيير 

1/ د 88      . اعرب ما تحته خط2

خالهم إياه يعنونا  من فارسلو كان في األلف منا واحد فدعوا      

2د/  88 . ذروني وشأني والوغى ال مباليا       إلى المجد أسعى ام الى الموت اركب 3

 وضح االستفهام في البيت وبين نوعه والدليل عليه .

2/ د 88  . ولست أبالي بعد ادراكي العال     اكان تراثا ما تناولت أم كسبا    4

أ. ما نوع االستفهام ؟     ب. ما خاصية همزة االستفهام في النص ؟

1/ د 89 العا       اومنه ما تتعلمين أفوال     . أنجوم ليلي أين بدري ط5

في البيت أداتا استفهام , اعرب االولى , ثم استبدل ) هل ( باألداة الثانية معلال . 

2/ د 89 . وهللا ما ندري اذا ما فاتنا      طلب إليك من الذي نتطلب 6

ما نوع االستفهام الوارد في البيت ؟ ولماذا ؟     
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 2/ د 89. اعرب ما تحته خط                                                                                            7

 ترضى سجاياه كلها       كفى المرء نبالً أن تعد معايبه                                           ومن ذا الذي

َر (( .                                               8 ُر فِيِه َمْن َتَذكَّ رُكْم َما َيَتَذكَّ  1/ د 90        . قال تعالى )) أََولَْم ُنَعمِّ

 بدال ) هل ( بالهمزة ؟ وماذا نسمي االستفهام ؟ لماذا ال يجوز است

 1/ د 90. اعرب ما تحته خط                                                                                            9

 أشوقا ولما يمِض لي غير ليلٍة      فكيف اذا خّب المطي بنا عشرا 

 2/ د 90                                  . فأصبحت فيهم آمنا ال كمعشر أتوني فقالوا : من ربيعة أم مضر .       10

 ما نوع االستفهام الوارد ذكره ؟ ولماذا ؟

 1/ د 91عيد بأّية حال عدت يا عيد      بما مضى أم ألمر منك تجديد                                              . 11

 في الشطر الثاني استفهام وضحه , وبين الدليل الذي ساعدك للوصول إليه 

 1/ د 91. إلى أّي حين انت في زي محرم      وحتى متى : أنت في شقوة وإلى كم .                               12

 جد اسمين من اسماء االستفهام وردا في البيت واعربهما بالتفصيل .

 2/ د 91قصيدة انشدت ؟  أّي قصيدة انشدتها ؟                                                                   . أّي 13

 كيف تضبط حركة ) أّي ( في الحالتين ؟ ولماذا ؟

 1/ د 92. وقالت الى العباس قلت فمن إذن ومالي الى العباس معدى وال قصر                                      14

 أ. في التعبير ) فمن ( حذف والتقدير ) فمن اقصد إذن ( فكيف تعرب ) من ( ولماذا ؟

 ب. ما خصيصة الهمزة ؟ استبدل ) هل ( بها ؟

 جـ. ما نوع االستفهام في أداته الثانية ؟ ولماذا ؟

 1/ د 92                          . إنَّ المطامع ما علمت مزلة     للطامعين وأين ذاك المطمع                      15

 كيف تعرب اسم االستفهام ؟ وثق اجابتك بالقاعدة .

  2/ د 92. قال تعالى )) َقاَل َوَما ِعْلِمي ِبَما َكاُنوا َيْعَملُوَن ((  ما اعراب ) علمي ( ؟                                 16

 2/ د 92انشادي                                                   . ايه نسر الصحراء ماذا اغني لهب ذاك أم صدى 17

 ما نوع االستفهام الوارد في الشطر الثاني ؟

 1/ د 93. وال افرط في حق غدا ليد      فضلى أما يعرف االحسان إنسان                                           18

 اجابتك .أيمكنك وضع ) هل ( مكان الهمزة ؟ علل 

 1/ د 93                     ( َما اَغَنى َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب ((            1. قال تعالى )) َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهٍب َوَتبَّ )19

 )) َما اغَنى َعْنُه َمالُُه (( ؟ كيف تعرب ) ما ( في قوله تعالى 

 1/ د 93                                                                   . اعرب ما تحته خط :                       20

 الساقي وماذا سقانيا  ذلكيا ليل طاف بي       ومن  ماذا منكلي هللا 

 يبقى إذا ما فنيتم       فو هللا ما شيء خال الحب باقيا  مادعونا و
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 2/ د 93((                                                                         . قال تعالى )) أََفِبِنعَمِة هللِا َيْجَحُدوَن 21

 للهمزة خصائص , فأي منها ورد في النص الكريم ؟ علل ذلك .

 2/ د 93. وطني في الخليج يسأل عني أين مني مهد الصبا أين مني                                                  22

 سم االستفهام الذي ورد في اداته األولى مشيرا إلى القاعدة اعرب ا

 2/ د 93. من أين لك هذا ؟        استبدل باسم استفهام اسما آخر بمعناه .                                            23

ُه لََكِبيُرُكمْ 24 ْحَر  . قال تعالى )) َقاَل آَمنُتْم لَُه َقبَل أَْن آَذَن لَُكْم إنَّ َعنَّ أيِدَيُكْم َوأَرُجلَُكْم ِمْن ِخاَلٍف َو الَّذي َعلََّمُكُم السِّ َفََلَُقطِّ

َنا أََشدُّ ّعّذاَباً وأَبَقى ((                                          أَلص ُكم ِفي ُجُذوِع النَّخِل َولََتعلَُمنَّ أَيُّ  1/ د 94            لَبنَّ

 ة التي اختلفت بها عن ) هل ( .أ. ابرز خصيصة الهمز

 ب. اعرب اسم االستفهام الوارد مستضيئا بالقاعدة .

ٍة َمعُدوَدٍة لََيقُولُنَّ َما َيحبُِسُه ((                    25 رَنا َعْنُهُم الَعذاَب إلَى أُمَّ  2/ د 94           . قال تعالى )) َولَئِْن أَخَّ

 ما معنى اسم االستفهام ؟ وما اعرابه ؟ موثقا اجابتك بالقاعدة . 

 2/ د 94. اعرب ما تحته خط :                                                                                          26

 وقائلة أّنى رحيلك عنهم فقلت ال علم لي فلي القدر      

 1/ د 95لَْم َيِسيُروا ِفي األَرِض َفَيْنُظُروا َكيَف َكاَن َعاِقَبُة الَّذيَن ِمْن َقبلِِهْم ((                        . قال تعالى )) أَفَ 27

 أ. ايمكنك استبدال ) هل ( بالهمزة ؟ علل اجابتك .     ب. اعرب اسم االستفهام معلالً   

 1/ د 95؟  قال األمران كالهما                               حاور الحجاج رجال فقال له : أشاعٌر انت أم خطيبٌ . 28

    ما خصيصة الهمزة ؟ 

 2/ د 95قال تعالى )) َفَهْل َعلَى الُرُسِل إاِلَّ الَباَلُغ الُمبِيُن ((                                                          . 29

  هل يجوز استبدال الهمزة بـ ) هل ( ؟ علل ذلك . 

 2/ د 95اعرب :                                                                                                        . 30

         فيها وال جلدا لي احتملُت سنين العمر مصطبراً        واليوم ال صبَر لي  ما

 2/ د 95ّنى تخاف جماحها من بعد ما ظهر الدواء وفي يديك عنانها                                               . أ31

 اعرب اسم االستفهام ثم استبدل به اسما آخر بمعناه 

 1/ د 96       . لو كان في األلف منا واحٌد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنونا                                      32

 كيف تعرب اسم االستفهام ؟ وما السبب ؟ 

 1/ د 96. أما سمعت بضيق في مجالسهم وال قرار لهم يا صاح في الدار                                            33

 لماذا ال يجوز استبدال ) هل ( بالهمزة في هذه الحالة ؟ 

 2/ د 96حابي ولي بهم حاجة (                                            . قال المأمون ألحد قضاته ) أفتحبس أص34

 ماذا ُيسمى االستفهام ؟ وفيَم اتسمت الهمزة ؟ وكيف تقول لو كانت األداة ) هل ( ؟ 

 2/ د 96    . لو قيل لك : أَي معلقة قرأت ؟  أو : أّي معلقة قرأتها ؟                                                35
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 كيف تعرب اسم االستفهام في الحالتين ؟ ولماذا ؟ 

اَعِة أَّياَن ُمرَساَها 36  1/ د 97                               ِفيَم أنَت ِمْن ِذكَراَها ((  . قال تعالى )) َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّ

 االعرابي ؟ ولماذا ؟ وما اعراب اسم االستفهام اآلخر ؟يرد اسم االستفهام ) أّيان ( باسم آخر ما هو ؟ وما موقعه 

 2/ د 97. أيا راكب الوجناء هل أنت عالم فداؤك نفسي كيف تلك المعالم                                             37

 أ. استبدل الهمزة بـ ) هل ( جاعال االستفهام تصورا .

 الثاني معلال .ب. وجه اعراب اسم االستفهام في الشطر 

 1/ د 98. قيل للمتنبي : من أشعر الناس ؟ قال عندي أم عند الناس ؟ قيل الناس                                     38

 قال امرؤ القيس , قيل : وعندك ؟ قال أبو نؤاس , ثم انشد ابياتا وقال : أفتدرون لمن هذا الشعر ؟ 

 أ. ما أوجه االعراب ) من ( ولماذا ؟

 . قدر المحذوف في ) عندي أم عند الناس ( ب

 جـ. ما نوع االستفهام في ) أفتدرون ( ؟ وكيف تستبدل ) هل ( بـ ) الهمزة ( ؟ 

 2/ د 98. قال تعالى )) إْذ َقاَل أِلَبِيِه َوَقوِمِه َما َتْعُبُدوَن ((                                                              39

 وجه اعراب اسم االستفهام ؟ معلال .كيف ت

 2/ د 98. عين نوع االسلوب فيما يأتي ثم اعرب ) ما ( : ما امضى السيوف                                        40

 1/ د 99                                                         . قال تعالى )) أَلَْم َيْعلَْم بِأَنَّ هللاَ َيَرى ((                41

 من خصائصها , ما هي ؟ تميزت همزة االستفهام بخاصية 

  1/ د 99تأمن محنقا تغلي عداوة صدره في مرجِل                                           كيفاعرب : هلل درك . 42

فحدثنا عن آمالنا أين مكانها منك ؟ وخبرنا عن أمنياتنا . من مقالة المنفلوطي ) أيها الغد إنَّ لنا آماالً كباراً وصغاراً  43

 1/ د 99ماذا صنعت بها ؟ (                                                                                                 

 ورد في المقالة اسما استفهام اعرب األول منها ووضح اجابتك . 

َقاً لَِما َمَعُهم قُْل َفلَِم َتقُتلُوَن أَنبِياَء هللِا ((                                      َو الَحقُّ . قال تعالى )) َوهُ 44  1/ د 99ُمَصدِّ

 دخل حرف الجر على ) ما ( في موضعين فاختلف إمالؤها , فكيف تعلل ذلك ؟ 

 2/ د 99                                 . أليس فيك من العشاق حيرتهم فكيف ال يفهم العشاق نجواك .             45

 بماذا اختصت الهمزة في البيت ؟ وكيف توجه اعراب اسم االستفهام ؟ 

 1/ د 2000َتكفُُروَن باهلِل َوُكنُتْم أَْمَواَتاً َفأْحَياُكْم ((                                       َكيفَ . اعرب : قال تعالى )) 46

 1/ د 2000. ويُسمَن عن ُدر تقلدَن بِه     كأنَّ التراقي وشحت بالمباسم                                              47

 رور جواباً لهما بأوجز لفظ واخفه . ضع سؤالين منفصلين يكون الجار والمج

ُكْم َقالُوا الَحقَّ َوُهَو الَعلِيُّ الَكبِيُر ((                                  48  2/ د 2000    . قال تعالى )) َقالُوا َماَذا َقاَل َربُّ

 في ضوء منهجك اعرب ) ماذا ( موحدة غير مجزأة معززا ذلك بالقاعدة . 

 2/ د 2000) كيف كان القنديل ؟ ( فما اعراب ) كيف ( ؟                                                 . لو قيل : 49
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2/ د 2000  . قال تعالى )) قُْل َمْن أنَزَل الِكَتاَب الَّذي َجاَء ِبِه ُموَسى (( 50

 جه ثم اعربه معلال . في اآلية اسم استفهام استخر

2/ د 2000. يا قلب ما لي أراك ال تقر      إياك أعني وعندك الخبر  51

اعرب ) ما ( معززا ذلك بالقاعدة . 

1/ د 2001 . يا دار سعدى ما لربعك خاشعا     حلَّ به البلى بطلولها فأحالها .     52

استخرج ما تجد في النص من استفهام مبينا نوعه معلال اعراب ما كان اسما منه 

1/ د 2001. ال تأسفنَّ لماٍض أين صبركم ال حبذا أمٌل إن فات ال كان  53

 بتغيير مناسب اجعل اسم االستفهام ُيعرب ظرفاً . 

1/ د 2001. قال تعالى )) أََولَْم َيَروا إلَى َما َخلََق هللاُ ((  54

 اذكر خصائص الهمزة الواردة في النص .

2/ د 2001ماه     . فك التركيب الذي تحته خط ثم رده الى مس55

عالَم حرمتني إنشاد شعري     لديك وقد تناشده األنام

2/ د 2001. قال تعالى )) َوَما ِتْلَك بَِيِميِنَك َيا ُموَسى ((      56

النص الكريم اسم استفهام , استخرجه ووجه اعرابه . في

1/ د 2002. وما كنت أدري قبل عزة ما البكا       وال موجعات القلب حتى تولت  57

 ما األوجه االعرابية في إعراب ) ما ( الثانية ؟

1/ د 2002 . كيف توجه اعراب اسم االستفهام ) كيف ( في كل من األبيات الثالثة : 58

 ودعتني بزفرة واشتياق      ثم قالت كيف يكون التالقي

 أيها النيل كيف نمسي عطاشى      في بالد رويت فيه األنام

 ثناؤها  –ليت شعري  –نا فهذا ثنائي ان نأت واذا دنت       فكيف علي

1/ د 2002. لو قلت ) ماذا قال قلبك ( ففي ضوء ما درسته  59

 اعرب ) ماذا ( غير مجزأة معززا ذلك بالقاعدة . 

1/ د 2002 . كم بين حيطانها من فارٍس بطٍل     60

اجعل ) كم ( الخبرية استفهامية مختارا لها تمييزا مناسبا , ثم اعرب ) كم ( مستندا الى القاعدة . 

1/ د 2002خيركم عند هللا ؟ الفقراء والمهاجرون [   منص ( : ] أتدرون . قال الرسول ) 61

 ص الشريف استفهامان استخرجهما مبينا نوعيهماأ. في الن

 ب. اعرب ما تحته خط . 

2/ د 2002. قال المنصور لرجل : اسأل حاجتك اآلن , فقال ولَِم يا أمير المؤمنين  62

 كيف تعرب اسم االستفهام ؟ 

2/ د 2002 الميالد .  . ثكلتك أرض لم تلد لك ثانيا      أّنى ومثلك معوز 63

ورد االستفهام ) أّنى ( والتقدير ) أّنى تلد ( ما اعرابه ؟ ولماذا ؟ 
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 1/ د 2003                                      فما بال كتبي ال يرد جوابها     فهل أكرمت أال تقابل بالرد       . 64

 اعراب اسم االستفهام ؟ عزز االعراب بالقاعدةأ. ما 

 ب. استبدل بحرف االستفهام حرفا آخر واكتب العبارة مع التعليل . 

 1/ د 2003. يا دار ما فعلت بك األيام     ضامتك واأليام ليس تضاُم                                                 65

 االستفهام مبتدأ ؟  كيف يكون السؤال لو اردنا اعراب اسم

 1/ د 2003. تسائلني من الشرق أنت     فقلت أجل من بقايا العرب                                                  66

 ثمة حرف محذوف دل عليه وبين سبب حذفه . 

 2/ د 2003                       . أيدري الربع أّي دٍم اراقا      وأّي قلوٍب هذا الركب شاقا                        67

 أ. في البيت ثالثة اساليب استفهامية حددها وبين نوع كل منها 

 ب. ) أّي ( االولى تعرب مفعوال به , اجعلها تعرب مبتدأ . 

 1/ د 2004. قدمت على الكريم بغير زاٍد     من االعمال ذا ذنب عظيم                                              68

 ما نوع االستفهام ؟ وما ميزة اداته ؟ 

 1/ د 2004. بم التعلل ال أهل وال وطن وال نديم وال كأس وال سكن                                                  69

 في البيت استفهام ال, عينه , ثم اعربه , موضحا ما طرأ عليه من تغيير 

ا َنْحُن الَغالِبِيَن . قال تعالى )) َوَجاَء الَسَحرَ 70  2/ د 2004َقاَل َنَعْم ((           ةُ ِفرَعوَن َقالُوا إِنَّ لََنا أَلَجَراً إْن ُكنَّ

 . متى نجيب بالحرف ) نعم ( ؟ 2. في اآلية الكريمة خصيصة من خصائص الهمزة دل عليها      1

 2/ د 2004يَب فِيِه ((                                                    . قال تعالى )) َفَكيَف إَِذا َجَمعَناُهْم لَِيوٍم اَل رَ 71

 ما اعراب ) كيف ( اذا كان هناك فعل محذوف تقديره ) كيف تفعلون ( ؟ 

 1/ د 2005. ألم تَر للنوائب كيف تسمو      إلى أهل النوافل والفضول                                              72

 . استبدل بـ ) كيف ( اداة مبنية أخرى 2في البيت خصيصة من خصائص الهمزة دل عليها     . 1

 . لو أجبت بـ ) كيف تسمو النوائب ( ) عظيمة تسمو النوائب ( فما اعراب ) كيف ( ؟ 3

  . ُحكي إن غالما لقي المعري فقال : َمن انت يا شيخ ؟ قال : فالن ... قال : أنت القائل في شعرك :73

 1/ د 2005                                وإني وإن كنت االخير زمانه       آلٍت بما لم تستطعه األوائل              

 حرفا للهجاء فهل لك أن تزيد عليها حرفا ... فقال المعري : هذا ال يعيش 28قال نعم ... قال : إن األوائل رتبوا 

 . ما الخصيصة التي تميزت بها الهمزة في النص ؟ 2. استخرج االستفهام مبينا نوعه         1

 . متى نجيب بالحرف ) نعم ( ؟ 4. اعرب ما تحته خط         3

 2/ د 2005. عجبت لها أنى يكون غناؤها       فصيحاً ولم تفغر لمنطقها فما                                       74

 ما معنى أداة االستفهام ؟ 

 1/ د 2006. وكيف يميل مثلك للصبا       وعليك من سمة الحليم وقاُر                                             75

 كيف توجه اعراب اسم االستفهام ؟ 

 1/ د 2006         . ويضحكن عن عاٍج تزيّن به       كأن التراقي وشحت بالضواحك                           76
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 ضع سؤالين منفصلين يكون جوابهما جارا ومجرورا لكل من شطري البيت وبأوجز لفظ . 

 2/ د 2006. بالملح نصلح ما نخشى تغيره      فكيف بالملح إن حلت به الغيُر                                      77

 الملح ( ؟ ذاكرا السبب . ما اعراب ) كيف ( اذا علمت أنَّ الباء زائدة في ) ب

 وما اعرابها لو علمت أنَّ هناك فعال محذوفا بعد ) كيف ( تقديره ) نفعل ( ؟ 

ا أََصاَبْتُكْم ًمِصيَبٌة َقد أََصبُتْم ِمثلَيَها قُْلُتْم أَنَّى َهَذا ((        78  2/ د 2006                           . قال تعالى )) أََولَمَّ

 ى خرجت ) أّنى ( في النص الكريم ؟ وما اعرابها ؟إلى أّي معن

 2/ د 2006. فأّي فتى ألقاك في الحرب معلماً       وأّي ثباٍت أنت في الحرِب تثبت                                79

 . اعرب ) أّي ( في الشطرين . 2. تكررت ) أّي ( في البيت مرتين , فماذا افادت في كل مرة ؟     1

 1/ د 2007أيدري عباد هللا أين مآلهم        إذا ما بدا من ساعة الحشر مطلع                                     . 80

 . اجعل االستفهام في بداية البيت استفهاما تصوريا . 2. استخرج اسم االستفهام في البيت ثم اعربه .       1

 1/ د 2007                                                          . ) أّي رجل اكرمت (   ) من اكرمت (        81

 في الجملتين اسمان لالستفهام , اعربهما اعراباً تاماً مبينا الفرق بينهما . 

ُكم َزاَدْتُه َهذِه إِيَماَناً ... (                           82  1/ د 2007               . قال تعالى )) .... َفِمنُهْم َمْن َيقُوُل أَيُّ

 . اعرب اداة االستفهام موثقا اعرابك بالقاعدة . 2. دل على اداة االستفهام في اآلية الكريمة مبينا معناها       1

 2/ د 2007. اذا قلنا ... ) ما اطيب الربى ( فكيف تعرب الجملة ؟                                                  83

 1/ د 2008                                                      . قال تعالى )) اَل إِلََه إالَّ ُهَو َفأَنَّى ُتْؤَفُكوَن (        84

 اعرب اسم االستفهام الوارد في النص الكريم مستضيئا بالقاعدة . 

 1/ د 2008تؤتى المكارم                               . ولوال سبيٌل سنها الشعر ما درى       ُبغاةُ العال من أيَن 85

 . ضع اداة استفهام بدل االداة المذكورة تشبهها بالمعنى 2. اعرب اسم االستفهام معلال          1

. ] فقلُت لها من هذا الذي مات الخلق كلهم بموته ؟ فقالت أوما تعرفه ؟ فقلت ال قالت فديتك هذا أبو مالك الحجام 86

 2/ د 2008قلت عليِك لعنة هللا [                                                                                           ف

 خرج االستفهام للتصور مرة واخرى للتصديق وضحه ثم اعرب التصور معلالً . 

 2/ د 2008                                . وما زادت على العشرين سني      فما عذُر المشيب إلى عذاري     87

 وخير اخوانك المشارك في المر      فأين الشريك في المر أينا 

 ورد اسما استفهام تالها اسم معرفة فما الفرق في االعراب معززا قولك بالقاعدة ؟  

 1/ د 2009لَُهْم لَْن َيْغِفَر هللاُ لَُهم ... ((                    . قال تعالى )) َسَواٌء َعلَيِهْم اْسَتْغَفرَت لَُهْم أَْم لَْم َتسَتغفِْر 88

 ألي معنى ترد ) أم ( العاطفة في اآلية الكريمة ؟ 

 1/ د 2009. كيف اصغي لعاذٍل لسُت ادري      خطأ قال في الهوى أم صوابا                                    89

 في النص مبينا نوع االستفهام .  وردت خصيصة من خصائص الهمزة وردت

 1/ د 2009. َسل الربع أّنى َيَمَمَت أم سالم         وهل عادة للربع أن يتكلما                                       90

 في البيت اسم استفهام اعربه معلال . 
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 1د/  2009         م في محل رفع   . استفهم عن الذات من جملة ) نختار الطبيب ( الفعلية على ان يكون االس91

 2/ د 2009. إآلَم ركوبك متن الرمال       لطي االصيل وجوب السحر                                            92

 في النص استفهام عينه ثم اعربه موضحا ما طرأ عليه من تغيير والى أّي غرض خرج ؟ 

 2/ د 2009َيَتَدبَُّروَن القُرآَن أَم َعلَى قُلُوٍب أَقَفالَُها ((                                             . قال تعالى )) أََفاَل 93

 االستفهام في النص الكريم لطب التصديق ال للتصور , علل ذلك . 

 2/ د 2009وا َعنَّا ... ((                        . قال تعالى )) ... َقالُوا أَيَن َما ُكنُتْم َتدُعوَن ِمْن ُدوِن هللِا َقالُوا َضلُّ 94

 في اآلية الكريمة استفهاما اعربه معلالً . 

 

 1/ د 2010. تذكر كم ليلة لهونا       في ظلها والزمان نضُر                                                        95

 . اعرب اسم االستفهام الوارد في النص معلال2عه       . استخرج ما تجد في النص من استفهام مبينا نو1

 1/ د 2010. وأّي حبيٍب غّيب النأي شخصُه      وحاَل زماٌن دونه وخطوب                                        96

 . ما اعراب ) أّي ( في البيت ؟ اذكر السبب . 2. من أين تأخذ ) أّي ( معناها ؟      1

 1/ د 2010ب من هذا امرؤ سمعا.                                                                         . فهل بأعج97

 استبدل الهمزة بـ ) هل ( مبينا خصيصة الهمزة ونوع االستفهام . 

 2/ د 2010                        أَصَحاُب الَيِميِن َما اَصَحاُب الَيِميِن ((                             . قال تعالى )) وَ 98

 كلما قلت متى ميعادنا       ضحكت هند وقالت بعد غد

 . ورد اسما استفهام في النصين تالهما اسم معرفة , فما الفرق بينهما في االعراب ؟1

 . اجعل اسم االستفهام الثاني في محل نصب مستوفيا االوجه الممكنة . 2

 2/ د 2010                                                                                   . فأّنى اآلَن والشيب طالع99

 ما معنى اداة االستفهام ؟ وكيف توجه اعرابها اذا كان التقدير ) أّنى األمر ( ؟ 

 1/ د 2011                   . وأّي جميٍل من جميلك أشكر      وأّي اياديك الجليلة اذكُر                         100

 . اضبط حركة ) أّي ( في النص معلال ؟ 1

 . صغ جملة استفهامية تعرب فيها ) أّي ( مفعوال مطلق .2

 . ما اعراب االسم الواقع بعد ) أّي ( مباشرة ؟ 3

 1/ د 2011               . من ذا الذي ترضى سجاياه كلها     كفى المرء نبال أن ُتعدَّ معايبه                    101

سواء جعلت ) ذا ( الركن الثاني لجملة االستفهام او جعلت ) من ذا ( كلمة واحدة فاالعراب واحد , وجه ذلك مبينا 

 موقعه من االعراب . 

 1/ د 2011                 . قال تعالى )) َفَكيَف إَِذا َجَمْعَناُهْم لَِيوٍم اَل َريَب ِفيِه ((                                 102

 ما اعراب ) كيف ( على تقدير فعل محذوف تام تقديره ) فكيف تفعلون ( ؟ 

 2/ د 2011. كم راح منك حبيبا كنت تعشقه       وأيَن منك ديارا كنت تغشاها                                    103

 . ما نوع ) كم ( ؟ وما اعرابها ؟ ... اذكر السبب 1
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 . ما داللة ) أيَن ( ؟ 2

 2/ د 2011. أّي فضٍل فضلي اذا كنت ترضى      من طالب العال بنزر يسير                                    104

 كيف تعرب ) أّي ( ؟ وكيف تعربها حين تقول ) أّي فضٍل فضلت ؟... ولماذا ؟ 

 1/ د 2012محسود                                            . ماذا لقيت من الدنيا واعجبه    أني بما أنا شاٍك منه105

 ما اعراب ) ماذا ( ؟ 

 1/ د 2012ادخل اسم استفهام داال على الحال على جملة ) حلَّ ( الفعلية مستعينا بـ ) وجع الحساد (           . 106

 2/ د 2012َف َكاَن َعاقَِبُة الَّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم ((                  . قال تعالى )) أََولَْم َيِسيُروا فِي األَرِض َفَيْنُظُروا َكي107

 . اعرب اسم االستفهام الوارد ... واذكر السبب . 2. ما خصيصة الهمزة ؟       1

 

اَلُل َفأَنَّى ُتْصَرفُوَن ((                      108  1/ د 2012                      . قال تعالى )) َفَماَذا َبْعَد الَحقِّ إاِلَّ الضَّ

 ماذا سألقي في غٍد ال تسألي      أنا لست في علم النجوِم خبيرا 

 ما اعراب ) ماذا ( موحدة غير مجزأة في الموضعين  ؟ ولماذا ؟ 

 2/ د 2012. أتنكر يا ابن اسحاق إخائي        وتحسب ماء غيري في إنائي                                        109

 ما الغرض الذي افاده االستفهام ؟ 

 1/ د 2013. متى يستقيم الظل والعود أعوج        وهل ذهٌب َصرف يساويه بهرج                                110

 . استبدل بحرف االستفهام حرفا آخر . 2. ما اعراب اسم االستفهام الوارد موثقا بالقاعدة ؟      1

اَعِة أَيَّاَن ُمرَساَها (                                                        . قال تعالى111  1/ د 2013)) َيسأَلُوَنَك َعِن السَّ

 كيف تعرب اسم االستفهام ) أّيان ( مستعينا بالقاعدة ؟ وما الفرق بينه وبين ) متى ( ؟

 1/ د 2013                           . أ ما تدري ظفرا حلواً سوى ظفر        تصافحت فيه بيض الهند واللمم   112

   لماذا ال يجوز ان يكون االستفهام الوارد بغير الهمزة ؟ وماذا تسميه ؟ 

 2/ د 2013                           . إنَّ يوم الفراق يوم عبوس      أّي سبيل تسيل منه النفوس                  113

   تسافر منتقال في العصور      فأّياَن تلقى غبار السفر             

 . في البيتين ورد اسما استفهام بين داللتهما وموقعها االعرابي مع ذكر السبب . 1

 . ما نوع االستفهام في النص األول ؟ 2

 1/ د 2014ُهم هللاُ أنَّى ُيؤَفُكوَن ((                                                        . قال تعالى )) َفاْحَذرُهْم َقاَتلَ 114

 حدد اسم االستفهام واذكر معناه واعرابه مع ذكر السبب . 

 1/ د 2014                   . قال تعالى )) َوَيسأَلُوَنَك َماَذا ُينِفقُوَن َقِل الَعْفَو ((                                      115

 في ضوء منهجك اعرب ) ماذا ( موحدة غير مجزأة معززا ذلك بالقاعدة . 

 1/ د 2014. بمن يثق االنسان فيما ينوبه     ومن أين للحر الكريم صحاب                                          116

 قاعدة .. اعرب اسم االستفهام في الشطر الثاني مستضيئا بال1

 . بإمكانك وضع اداة االستفهام بدل االداة المذكورة في الشطر الثاني تشبهها في المعنى . 2
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ُكْم َفأخلَفُتم َموِعدي (117 1/ د 2014(       . قال تعالى )) أََفَطاَل َعلَيُكُم الَعْهُد أَْم أََرْدُتْم أَْن َيِحلَّ َعلَيُكْم َغَضٌب ِمْن َربِّ

 . وردت بعض خصائص همزة االستفهام , بينها . 2تفهام ؟         . ما نوع االس1

2/ د 2014. قال تعالى )) َقاَل َربِّ أَنَّى َيُكوُن لِي ُغاَلٌم َوَقد َبلََغِني الِكَبُر ((      118

عرابها ؟ ما المعنى الذي افادته ) أّنى ( في النص الكريم ؟ وكيف توجه ا

2/ د 2014  . قال تعالى )) َوَسَيعلَُم الَّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب َيْنَقلُِبوَن ((     119

فلو اطلعت على تباريح الهوى         لعلمت أّي دٍم بحبك ُيهدر      

 . تكررت ) أّي ( في النصين السابقين , ماذا افادت في كل مرة ؟ 1

 . كيف توجه اعرابهما في النصين موثقا اجابتك بالقاعدة ؟ 2

 أجوبة االسئلة الوزارية عن االستفهام

 . عالَم : ) ما ( في محل جر بحرف الجر , حذفت األلف للتخفيف . 1

 . من : اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ 2

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة . فارس : 

 . إلى المجد : حذفت الهمزة , تصوري , وجود أم المعادلة . 3

 . أ. تصور    ب. االجابة عنها بالتعيين وورود ) أم ( المعادلة في جملتها .4

تاله معرفة  / وهل منه , الهمزة لها الصدارة في الكالم . . أين : اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم5

 . تصور : ألن االجابة عنه بالتعيين .6

 . من ذا : اسم استفهام في محل رفع مبتدأ أو خبر7

 الذي : اسم موصول في محل رفع خبر أو مبتدأ .

 . لوجود النفي , تصديق8

 . الهمزة : حرف استفهام ال محل له من االعراب . 9

 ف : اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم أو في محل نصب حالكي

 . تصور : االجابة عنه بالتعيين 10

 . حذفت الهمزة ) أبما مضى ( , وجود أم المعادلة .11

 . أّي : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة , متى : اسم استفهام في محل جر بحرف الجر12

 ضاف اليه فعل متعد لم يستوف مفعوله . األولى ) أّي ( : مفعول به ألن بعد الم13

 الثانية ) أّي ( : مبتدأ ألن بعد المضاف اليه فعل متعد استوفى مفعوله 
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 هل إلى العباس   -. أ. مفعول به تاله فعل متعد لم يستوف مفعوله       ب. يمكن حذفها 14

 جـ. تصور آلن االجابة عنه بالتعيين

 . خبر مقدم تاله معرفة15

 و خبر مرفوع. مبتدأ أ16

 . تصور17

 . ال يمكن لوجود النفي18

 . مفعول به 19

. ماذا : اسم استفهام في محل رفع مبتدأ , منك : جار ومجرور وخبره الجملة الفعلية ) طاف ( 20

 ذلك : اسم اشارة في محل رفع مبتدأ أو خبر  , ما : اسم استفهام في محل رفع مبتدأ

 الفاء جاءت بعدها آلن لها الصدارة في الكالم . 21

 . خبر مقدم تاله معرفة22

 . أّنى لك هذا ؟23

 . أ. حذفت للتخفيف ) أآمنتم (    ب. أّي : مبتدأ تاله نكرة24

 . االستفهام عن الذات غير العاقلة  / ما : مبتدأ تاله فعل متعد استوفى مفعوله 25

 مقدم. اسم استفهام في محل رفع خبر 26

 . أ. ال يمكن لوجود النفي      ب. خبر للفعل الناقص تاله فعل ناقص لم يستوف خبره27

 . االجابة عنه بالتعيين ووجود ) أم ( المعادلة .28

 أفعلى الرسل ؟ الفاء جاءت بعد الهمزة ألن لها الصدارة في الكالم –نعم  –. 29

 . ما : اسم استفهام في محل رفع مبتدأ .30

 كيف تخاف ؟  –حل  نصب حال . في م31

 . مبتدأ تاله نكرة32

 . لوجود النفي33

 فهل تحبس ؟ –. تصديق , الفاء جاءت بعدها ألن الهمزة لها الصدارة في الكالم 34

 . األولى : مفعول به ألن بعد المضاف اليه فعل متعد لم يستوف مفعوله 35

 مفعوله  الثانية : مبتدأ ألن بعد المضاف اليه فعل متعد استوفى

 فيَم ) ما ( في محل جر بحرف الجر –. متى : خبر مقدم تاله معرفة 36

 . أ. أ أنت عالم أم جاهل ؟      ب. خبر مقدم تاله معرفة37
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 . أ. مبتدأ أو خبر تاله معرفة     ب. الهمزة     جـ. تصديق : فهل تدرون ؟38

 . مفعول به تاله فعل متعد لم يستوف مفعوله 39

 االستفهام : مبتدأ أو خبر. 40

 . يمكن االستفهام بها عن الجملة المنفية41

 . اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال42

 . أين : في محل رفع خبر تاله معرفة43

 . لما : ) ما ( الموصولة لم تحذف ألفها / لَِم : ما االستفهامية حذفت األلف للتخفيف44

 المنفية. يستفهم بها عن الجملة 45

 . اسم استفهام في محل نصب حال46

 . َعمَّ يبسمن ؟ بَِم وشحت التراقي ؟47

 . مفعول به تاله فعل متعد لم يستوف مفعوله 48

 . في محل نصب خبر ) كان ( مقدم 49

 . من : مبتدأ تاله فعل متعد استوفى مفعوله 50

 . مبتدأ تاله شبه جملة جار ومجرور51

 بتدأ تاله شبه جملة جار ومجرور . ما لربعك : تصور : م52

 حلَّ البلى : التقدير ) أحلَّ به ( والنوع تصديق

 .أين صبرتم ؟ أو أين تصبرون ؟53

. ) الواو ( جاءت بعدها ألن لها الصدارة في الكالم / االستفهام عن الجملة المنفية .54

 . على : حرف جر , ) ما ( االستفهامية55
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 واجب بييت 
 بني خصائص ) اهلمزة( و ) هل ( يف النصوص اآلتية : أ.  س : 

 ب. يف األبيات الشعرية حول التصديق اىل تصور والتصور اىل تصديق : 
نني قال تعاىل ) أفصفاكم ربكم بالبتعاىل ) أوكلما عاهدوا عهدًا (  , قال تعاىل ) أفغري اهلل تتقون (  ,  . قال1

, قال تعاىل ) وهل أتاك حديث قال تعاىل ) أحيسب االنسان أن يرتك سدى ( واختذ من املالئكة إناثًا (  , 

موسى ( , قال تعاىل ) أفإن مت فهم اخلالدون ( , قال تعاىل ) أوملا اصابتكم مصيبة مبا ال تهوى انفسكم ( ,     

هتدون ( , قال تعاىل ) أفكلما جاءكم رسول مبا ال تهوى قال تعاىل ) أولو كان آباؤهم ال يعقلون شيئًا وال ي

انفسكم استكربمت ( , قال تعاىل ) أئن ذكرمت بل أنتم قوما مسرفون ( , قال تعاىل ) أإذا كنا ترابًا أإّنا لفي 

            خلٍق جديد ( , قال تعاىل ) وهل جنازي إال الكفور ( , قال تعاىل ) فهل إىل خروٍج من سبيل (              

 , قال تعاىل ) أومل تأتهم بينة ما يف الصحف األوىل ( , قال تعاىل ) أليس هذا باحلق قالوا بلى وربنا ( 

اكم خليُلـــفـًا أم جــفــت إلــارقـــأف ام األيِك ما لك باكيًا    ــمـا حـــ. أال ي2

أال ليت شعري هل تغريت عن عهدي انة العينني واألنف واحلشا   ـحـ. أري3

ابـيـغـد الـــعــودة بــن عـــل مـــوه   قاٌء      ــاق أال لــــرفـي الـنـــألــســ. وي4

نا ـيـلــاهـجــتــك أم مـيــر أبــمــعـــل ؤي ـي لــنــــول بـــقــااًل تــهـــ. أج5

اُرــاس عـنـلـوت يا لــمــــالـل بــــوه ا هلكنا     ـــٍد إمــالــن خــل مــهـــ. ف6

لِفـكــتـــاذٍل مــبــود لــــــلــــأم ال خ      . أزهرُي هل عن شيبه من مصرٍف    7

أقـــام بـــــهــا وجــٌد فـمــا يـتـرحُلأراحلة ليلى وفــي الصدر حاجٌة     . 8

تــلــقــى بـلـقــيـنـا روحـًا وريـحـانا9 . فــهـل مـــن دواٍء ملشغوٍف جباريٍة

. سأستعتب الدهر الـمفرق بيننا    وهل نافعي أن صرت استعتب الدهر 10



امليسر يف 
 قواعد اللغة العربية

 للصف السادس العلمي

 اسلوب النفي
 اعداد

 االستاذة ريزان أمحد اجلاف
07721034774 





للصف السادس العلمي

اسلوب النفي   
هو اسلوب من اساليب اللغة العربية يراد به نقض فكرة ما أو انكارها وهو ضد االثبات 

. النفي الضمين ) غري صريح ( 2. النفي الظاهر ) صريح (         1 والنفي نوعان :
 أواًل النفي الصريح :

وُيالحظ يف اجلملة من خالل ادواته املعروفة وهي :

ر , ال (ـيـن , إْن , الم اجلحود , الت , غــا , لـّمـم , لــ, ل اــس , مـيـ) ل
وادوات النفي كلها تسمى ادوات وهذه تسمية شاملة هلا ولكن هناك فعل خاص بالنفي ) ليس ( واسم 

خاص بالنفي ) غري ( والباقي حروف تفيد النفي .

(خصائصها  –دالالتها ) ادوات النفي الصريح  
 ( يسل )اداة النفي .1

( خيتص بالدخول على اجلمل اذا مل يتصل به شيء فعل ماض ناقص جامد مبين على الفتح ) 

االمسية يرفع املبتدأ امسا له وينصب اخلرب خربا له . 

( مبعنى : انه ينفي اتصاف اسم ) ليس ( خبرب ) ليس (  غري مؤكدوينفي اجلملة االمسية نفيا ) 

وما يعمل عملها نواسخ االبتداء والنسخ هو  ازالة حكم حبكم آخر  عند النحويني يطلق على ) ليس ( *

فاملبتدأ قبل دخول ) ليس ( عليه كان حكمه االبتداء به غري ان هذا احلكم ازيل بدخول ) ليس ( عليه 

اذا قلنا : حممٌد ناجٌح  *

حممد : مبتدأ مرفوع , ناجح : خرب مرفوع 

ويكون وصفا للمبتدأ , فاذا اردنا نفي اتصاف املبتدأ باخلرب نقول :اخلرب هو متمم ملعنى اجلملة االمسية 

حممد ناجحًا  ليس *

وبهذا القول نفت ) ليس ( اتصاف املبتدأ باخلرب .

الطالب فاشاًل .         يف هذه اجلملة نفينا صفة الفشل عن الطالب . ليس *

يا غري مؤكدًا .نفي اتصاف اسم ) ليس ( خبربها نفياذن فعل النفي ) ليس ( 
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 ) ليس (توكيد نفي 
 هناك طريقتان لتوكيد النفي  :

يؤكد نفيها بدخول حريف اجلر الزائدين ) الباء ( على خربها املفرد أو ) من ( على امسها شرط ان يكون 
 امسها نكرة .

 عموليها (وسوف نقوم بتفصيل شرح توكيد النفي بـ ) ليس ( بعد ان نتعلم استخراج امسها وخربها ) م

 ) ليس (الداللة الزمنية لفعل النفي 
 فعندما نقول : زمنيةتنفي زمن احلاضر بدون قرينة 

 الطالب ناجحًا  ليسمسافرًا  ,  لست *

الداللة الزمنية هلذه اجلملة تنفي اتصاف اسم ) ليس ( خبربها يف الزمن احلاضر وال يصح ان نضع 

 اخل ( قرينة زمنية مثل ) اآلن , اليوم , ..... 

 تدل على زمن املستقبل حنو : زمنيةوتنفي زمن املستقبل بقرينة 

مسافرُا غدًا .            يف هذه اجلملة نفت ) ليس ( زمن املستقبل لوجود قرينة زمنية تدل على  لسُت *

 زمن املستقبل 

 وتنفي زمن املاضي بقرينة زمنية تدل على زمن املاضي 

 الرجل قد سافر أمس . ليس *

قد يكون زمن النفي بـ ) ليس ( ماضيا مستمر االنتفاء اىل زمن احلاضر واملستقبل اذا كان يف  ئدة :فا

 11الشورى من اآلية  كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{ لَيْسَ }السياق ما يدل على ذلك كما يف قوله تعاىل

 فالنفي يف اآلية زمنه املاضي واحلال واالستقبال 

 {ليس االول معمول  }كيف نستخرج اسم ) ليس ( 
قد يكون اسم ) ليس ( ضمريا متصال بـ ) ليس ( أو جيوز ان يكون امسا ظاهرا أو امسا مبنيا يف حمل رفع 

 كأمساء االشارة واالمساء املوصولة أو يكون مصدرًا مؤواًل أو قد يكون ضمريا مسترتا .

 والضمائر هي : . جيوز ان يكون اسم ) ليس ( ضمريا متصال بـ ) ليس ( 1
 التاء املتحركة / ضمري نا / الف االثنني / واو اجلماعة / نون النسوة () 

 جمدات . لسَنجمدين ,  ليسواجمدين , ليسا  جمدًا , لسَتجمدًا ,  لسُت *

 ( ضمري متصل مبين يف حمل رفع اسم ليس ويعرب الضمري املتصل ) 
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شواهد من القرآن الكريم 
22الغاشية  يْطِر{عَلَيْهِم بِمُصَ لَّسْتَ}قال تعاىل  *

43الرعد من اآلية  مُرْسَالً{ لَسْتَ}وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ قال تعاىل  *

89االنعام من اآلية بِهَا بِكَافِرِين{ لَّيْسُواْ}وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا قال تعاىل  *

113آل عمران يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُون{سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ  يْسُواْ}لَقال تعاىل  *

شواهد شعرية 
ي الشر من شيٍء وان هاناــفليسوا     ومي وان كانوا ذوي حسب   ــلكن ق *

لى اقدامنا تقطر الدما ن عـــكـــول على االعقاب َيدمى كلومنا     لسنا و *

لـــــكـــتــــاب نـــســـى االحـــلـــع     وما   ــب يــســـوان كنا ذي ح لسناو *

ت البخيل على اجتنابي ـــمـوما ل  وما خبيال   ــًا يــبـــاحــصـــملسُت ف *

تدى ولظى االوار ـنـمــدر الــصـــب     ي  ــمـــاء عـــنـم ابـــكـــــدونلسنا و *

ن االمر ما متشي اىل مثلها مثلي ـم   منكر   ـا حييت لــاٍش مــمـب لسُتو *

اـبـيـن يدب دبــــخ مــيــشـــلامنا ا    ٍخ    ـيـشــب لسُتًا وــخــيــزعمتين ش *

اخي اذا اتى من دون اوصاله القرب     ا عشت القيا  ـم لسُتأمل تعلمي ان  *

ذا مال لسُتي ــر انـي غنى غيـوف  ي سعة  ـغ سليمان اني عنه فـلــواب *

راـه ســـا لــعـذيـــر مـــوعندي س   ده      ا صاحٌب خان عهـــاذا ملسُت و *

اك ــا فـهـتـغـلـب لبــيـــرقـوال الـــل   اذكرها     لسُتوق ــعندي رسائل ش *

قوم جلَّ مراميان نصح الــــكـــول  ري اروم مثوبة    ـعـى شــلــع لسُتو *

كيف نفرق بني ) التاء معمول ليس االول ( وبني ) تاء التأنيث الساكنة اليت ال حمل هلا من االعراب ( ؟
الحظ عزيزي الطالب الشواهد التالية :

رحلة االيام إال     متاعا زائال مثل الدخان  ليَسْتقال الشاعر :  *

ر غريناــاشــــفارحل وع  ذي وٍد لنا   ب َتـــــْســـلقال الشاعر :  *

يف النص االول التاء هي تاء التأنيث الساكنة ال حمل هلا من االعراب لوجود ) ياء ليس (  *
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يف النص الثاني التاء هي معمول ليس االول الن ) ياء ليس ( حذفت ملنع التقاء الساكنني ) الن حرف  *

 فت الياء ( الياء ساكن والتاء ساكن فحذ

 شواهد من القرآن الكريم 
 113البقرة  الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ{ لَيْسَتِالنَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى  لَيْسَتِ}وَقَالَتِ الْيَهُودُ قال تعاىل  *

 18اآلية النساء من  التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ{ لَيْسَتِ}وَقال تعاىل  *

 التاء يف النصوص اعاله هي تاء التأنيث الساكنة ال حمل هلا من االعراب .

       . قد يكون اسم ) ليس ( امسا ظاهرا فيكون يف االغلب ) أول اسم مرفوع بعد ليس ( مع االنتباه ان اسم2
ه اخلرب أو يأتي يف ) ليس ( ال مكان حمدد له يف اجلملة فقد يأتي بعد ) ليس ( مباشرة او قد يتقدم علي

 نهاية اجلملة .
 شواهد 

 36آل عمران من اآلية  الذَّكَرُ كَاألُنثَى{ لَيْسَ}وَقال تعاىل  *

 ن انكرت والعجم ـــــالعرب تعرف م                   ذا بضائره      ـــــن هـــــم قولك ليس *

 للبصر العشُق سـيــلوالعشق للقلب                    ه عشقا ومل أره     ــن كلفت بــــامــــي *

 ن شيمي ــــوال القناعة باإلقالل م                    ي    ـــــن اربــــــمُل ـلـعــالت ســيــــــل *

 رام ـــكــــــاة وال الــــــــذال لألبــــم                     ا    ـوح الرزايـــي ســُر فـبـــالص ليس *

 ام ـئـف اللـــت كـــلـــــا اوغــــــاذا م                     زًا    ــان عـــســـاذُل االنــخــت ســيــل *

 ا لديك قليل أأود ومـجـــى تـــتـــــم                     ن الفضول مساحة    ــالعطاُء م ليس *

 لـــــوها من يبيت على وحولكن أخ                   اخو احلاجاِت من باَت نائما      ليسو *

 داح ـــل معتكفا على االقـــضـــــوت                     ت معانقا    ـيـبــروءة ان تــمـال ليس *

 ذال همي ـــــرة االنــــاشــعـــــوال م                     قاُم بدار الذِل من شيمي    ـمـال ليس *

 واك ــف ال يفهم العشاق جنــيـــكـــف                      ك من العشاق حريُتهم   ـــيــف ليسأ *

جيب االنتباه على عالمات الرفع ) الضمة ( اذا كان االسم مفرد و ) الواو ( اذا كان مجع  مالحظة :

 مذكر سامل و ) االلف ( اذا كان االسم مثنى و ) الواو ( اذا كان من االمساء اخلمسة 
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 شواهد :
 إال ما حوته احلياة من مكرمات                      ال       ــى وان طـتـفــالُر ـــمـــع ليس *

 م العلم واالدبـيــتــإن اليتيم ي                      د مات والده      ــاليتيُم الذي ق ليس *

 دان ـت ياـــيــال الراســبــجـــو لل                       لي به      ليسحتملت من عفراء ما  *

 رب الرقابـغري طغى الكلى وض                       اُب     ـتــس عــيــبيين وبني ق ليس *

 امل وجهول ــواء عـــس ســيــلــف                       سلي ان جهلت الناس عنا وعنهم       *

 عل مضارع منصوب ( . قد يكون اسم ليس مصدرًا مؤواًل ) يتكون من : إن املصدرية الناصبة + ف3
وجييء حينها مؤخرا عن  ) ليس ( بتقدم اخلرب عليه ويرى النحاة ان املصدر املؤول مبنزلة الضمري يف 

 التعريف لذلك عّد امسًا لـ ) ليس ( 

 177البقرة من اآلية  الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ{لَّيْسَ }قال تعاىل  *

 االعراب : 
ليس : فعل ماض ناقص جامد يدخل على اجلملة االمسية يرفع املبتدأ امسا له وينصب اخلرب 

 خربا له 

 الرَب : خرب ليس مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 إن : مصدرية ناصبة 

تولوا : فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف النون ألنه من االفعال اخلمسة والواو ضمري 

  يف حمل رفع فاعل واملصدر املؤول يف حمل رفع اسم ليس .متصل مبين

 كل مصدر مؤول يعامل معاملة االسم الصريح بل يكون اقوى من االسم الصريح . مالحظة :

 شواهد : 
 علينا يف احلقوق معول ليسو                 مًا ان ُتلمَّ ملمة      ــيـظــع ليس *

 ا ناٍو وال نتكلمــهــا بـــالنــــك                  عجيبا ان نكون ببلدة       ليسأ *

 ُد ان يغمداـــعـــه بـــــل ليسف                  رد حسامك من غمده      ـــجــف *

 امل يف واحد ــعـــ) ان جيمع ( ال                  ستنكر      ـمـى اهلل بــلـــع ليس *

 يضر العني ان تدمن البكا ليس *
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  39النجم  لإِلِنسَانِ إِالَّ مَا سَعَى{ لَّيْسَ}وَأَن قال تعاىل  حظة :مال

 اسم ليس يف النص الكريم اعاله ) املصدر املؤول املتكون من ما املصدرية + فعل ماض ( 

 ما : مصدرية ناصبة  االعراب :

( يف حمل سعى : فعل ماض مبين على الفتحة املقدرة واملصدر املؤول من ) ما والفعل املاضي 

 رفع اسم ليس 

يدخل حرف اجلر الزائد الذي يفيد التوكيد ) ِمْن ( على اسم ليس النكرة فيعرب اسم  مالحظة :

ليس جمرور لفظا مرفوع حمال واالكثر ان يتقدم خربها شبه اجلملة على امسها , ويكون 

 نفي ) ليس ( نفيا مؤكدا .

 ا خطيب ـــا خطب عاذليت ومـــم              ألكم    ـــٍب اســجـــن عـــم ليسأو *

 ن حسيب ــــبيين وبينها م ليس                طوب حتى كأني   ـخــظلمتين ال *

 هلا حتى القيامة من فضٍّ ليسف               كأن خواتيما من الطني بينهم     *

 حجاٍب نــبيين وبينكم م ليس             ي كل وقٍت      ـــأنتم ملئ خافقي ف *

 االعراب : 
 من عجٍب : من حرف جر زائد / عجٍب : اسم ليس جمرور لفظا مرفوع حماًل

 من حسيب : من حرف جر زائد / حسيب : اسم ليس جمرور لفظا مرفوع حماًل

 من فضٍّ : من حرف جر زائد / فضٍّ : اسم ليس جمرور لفظا مرفوع حماًل

 جمرور لفظا مرفوع حماًل . من حجاٍب : من حرف جر زائد / حجاٍب : اسم ليس

اذا دخل ) من ( حرف اجلر الزائد الذي يفيد التوكيد على اسم ) ليس ( النكرة فتكون اجلملة مؤكدة  *

 حبرف اجلر الزائد ) من ( 

 يكون اسم ) ليس ( مبنيا يف حمل رفع اسم ليس اذا كان من امساء االشارة او االمساء املوصولة  مالحظة :

 سرتاح مبيٍتمن مات فا ليس *

 من : اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع اسم ليس .

 واجلملة اليت تأتي بعده تسمى صلة موصول ال حمل هلا من االعراب 

 هذا بضائري . ليس *

 هذا : اسم اشارة مبين على السكون يف حمل رفع اسم ليس 
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 ال لي من وقائع العصر       إال ما تراه واحلق ِنْعَم سبيليس  *

ما : اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع اسم ليس ومجلة ) تراه ( مجلة صلة موصول ال 

 . حمل هلا من االعراب 

 . جيوز ان يكون اسم ) ليس ( ضمريا مسترتا تقديره ) هو / هي ( 4

 46هود من اآلية  مِنْ أَهْلِكَ{يْسَ }قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَقال تعاىل  *

 182آل عمران  بِظَالَّمٍ لِّلْعَبِيد{ لَيْسَ}وَأَنَّ اللّهَ قال تعاىل  *

النساء  ا وَالَ نَصِريًا{بِأَمَانِيِّكُمْ وَال أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَالَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيًّلَّيْسَ }قال تعاىل  *

123 

 بذي وٍد ليسن تهوى ـاذا كان م                  يس بنافٍع      رب الدار لـعلى ان ق *

 وال فيه مرتاب  وال منه عاصم                     مغمدًا      ليسأال أيا السيف الذي  *

 ى األمر بالسيفـــــدت الـــمـــع                   بنافعي     ليس  ا رأيت الودـــمـول *

 ر الظباة تسيل ــعلى غي ليسو                      نفوسنا    تسيل على حِد الظباة *

 ي الظالم ـــتزور إال ف ســيــلــف                      ا حياٌء  ــهــأن بــــي كــــرتـــوزائ *

 ؟  ) انتبه على نوع اخلرب ((  ليس خرب ):  الثاني ليس كيف نستخرج  معمول
 الكالم معنى به ينتهي ليس خرب ان : جًدا مهمة مالحظة

 ليس بعد التوكيد يفيد الذي الزائد اجلر حرف الباء به يتصل نكرة اسم اول عن بالبحث نبدأ .1
وليس واجبا ان يكون خرب ) ليس ( نكرة حتى يؤكد بالباء لكن االغلب فيه ان يكون نكرة وال مانع ان يكون 

  معرفة ودليله عند حذف الباء ال يؤثر على معنى اجلملة

 37الزمر من اآلية  اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَام{ لَيْسَ}أَ : تعاىل قال *

 جمرور لفظا منصوب حماًل . ليس خرب : عزيٍز , زائد يفيد التوكيد جر حرف الباء : بعزيٍز

ولكن   فقط التوكيد يفيد ألنه اجلملة معنى على يؤثر ال الزائد اجلر حرف ) الباء ( حذف عند *

 باه : يعود اخلرب فيها منصوبًا كما كان وليس جمرورا لزوال تأثري ) الباء ( جيب االنت

 يف اآلية السابقة : بعزيٍز ) عند حذف الباء ( تصبح : عزيزًا
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 :شواهد 
 للصحب سرًا                        اذا مــــا ضــامـــهــــم ريب الزمان بــفـــاضــــــٍح لسُتقال الشاعر : و *

 : الباء حرف جر زائد يفيد التوكيد / فاضح : خرب ليس جمرور لفظا منصوب حمال بفاضٍح 

 عند حذف الباء : فاضحًا : خرب ليس منصوب بتنوين الفتح 

 وم الليل والقمراـجــتبكي عليك ن                       بكاسفٍة  ليستالعُة ـــقال الشاعر : فـالـشمس ط *

 اِءـيــإنـّما الـمــيـــت مـــيــــت األح                        مبيٍتـــاَت فاسرتاَح مـــن مــ ليسقال الشاعر :  *

 ي واحِدـــان يـــجـــمـــع الــعـالـم ف                        تنكرٍٍـسـمـبعــــلـــــى اهلِل  لــيـــسقال الشاعر :  *
  عنك عـــقـد الرتائم مبغٍن ليسف                     ة الفتى   ــمـقال الشاعر : مل تُك احلاجات مــن ه *
 اـرابــم خــهـــالقــت اخـــانـــاذا ك                    وٍم   ــيان قـنــب ٍرــامــعـــب ســيـــلو قال الشاعر : *

 ظرـم النــّلـسـَق الا أورــــلنا ابدا م                        ٍعــرواجــبعشيات احلمى  ليستو قال الشاعر : *

  ن ال يدوم له عهدـمـيـر فـــوال خي                       بدائٍم  ليسا كالورس ـأرى عهده  قال الشاعر : *

 انتبه على اعرابات ما حتته خط اعاله 
الباء : حرف جر زائد يفيد التوكيد / ويعرب ما بعده : خرب ليس جمرور لفظا ) ألنه ُسبق بالباء حرف 

 ر الزائد الذي يفيد التوكيد (  منصوب حمال ) ألنه خرب ليس ( اجل

عند حذف حرف اجلر الزائد من اخلرب يعود منصوبًا كما كان : ) فاضحًا / كاسفًة / ميتًا / مستنكرًا /  *

مغنيًا  / عامرًا  / رواجعًا / دائمًا ( ويعرب خرب ليس منصوب وعالمة نصبه الفتحة . جيوز دخول حرف 

 هو زائدة اجلمل  على مت حذفه ومل يؤثر ليس ان كان معرفه فاذا لزائد على خرباجلر ا

 جيوز ان يتصل الباء حرف اجلر الزائد خبرب ) ليس ( املعرفة : *

 ولكن متى ما يسرتفد القوم ارفد                      الل التالع خمافة    ـحـــب لستقال الشاعر : و *

 ن انكرَت والعجُمــالعرب تعرف م                  هذا بضائره       َمْن قولك ليسقال الشاعر : و *

 8التني  اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِني{ لَيْسَ}أَقال تعاىل  *

 االعراب : 
 اهلمزة : حرف استفهام ال حمل هلا من االعراب 

 املبتدأ وينصب اخلرب ليس : فعل ماض ناقص جامد مبين على الفتح يدخل على اجلملة االمسية يرفع 

 اهلل : لفظ اجلاللة اسم ليس مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره 

 بأحكم : الباء حرف جر زائد يفيد التوكيد , أحكم : خرب ليس جمرور لفظا منصوب حماًل وهو مضاف 
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 احلاكمني : مضاف اليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل .

كان خرب ) ليس ( على وزن فاعل وكان فعله معتل اآلخر بالياء فعند اضافة حرف اجلر اذا  فائدة :

 الزائد ) الباء ( لتوكيد النفي حتذف الياء ويعوض عنها بتنوين الكسر  .

  عنك عـــقـد الرتائم مبغٍن ليسقال الشاعر : مل تُك احلاجات مــن هـمــة الفتى                        ف *
 : مبغٍن  : حذفت الياء لدخول ) الباء ( حرف اجلر الزائد الذي يفيد التوكيد واصلها : مغنيًا خرب ليس 

 كافيًا                36الزمر من اآلية  { اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ لَيْسَ}أَقال تعاىل  *

 ماشياًَ       ا متشي اىل مثلها مثلي       بـمــاٍش مــا حييت لـمنكر                                مـن االمر م لسُتو *

 كان اذا الياء / مفرد اسم كان اذا الفتحة ( النصب عالمات مراعاة مع ليس بعد منصوب اسم . اول2  
 ) سامل  مؤنث مجع كان اذا الكسرة / اخلمسة االمساء من كان اذا االلف / مذكر مجع او مثنى

  ) منصوبًا مفردًا(  نوعه يكون أن أي
  يعاتبه بـل للمرء يـــكــــْن لــــم اذا            افــعـًاــن للــمــرء الناس عتاب ليسو *
  الــــكـرام وال ألبـــــاةـــــل ذاًلــــــــم             الرزايا ســــــوح فــــــي الصرب ليسو *
  الــلـــئـام ــفـكـــ اوغـــــلت ــامـــ اذا            زًاـــع االنـــســــــان تــــخــــاذل ليس *

 نافعًا , مذاًل , عزا : تعرب خرب ليس منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح 

 ي علم النجوِم خبريًا ــــفُت ــســــلأنا            ٍد ال تسألي       ــي غـــى فــقــألــــاذا ســـم *

 محِب للمحِب حاًلـُل الــتـــق ســيـــل                ي ظلمًا   ــنــيـلــتــقــتــدي فــــصـــال ت *

 ي او جييُب صداكما ـــالــيــوال اللـــط             بارحًا      لسُتريكما ـى قبـــلــُم عــيـــأق *

 ن جليُلـــيـــرمــــن رزء األكـــكــــول             اٍل وفقده     ــــاًل رزُء مـيـلـــج ســيــــلو *

 خرب فيها يتقدم الغالب ويف مكان او زمان ظرف او وجمرور جار ) مجلة شبه ( ليس خرب يكون قد. 3
 جوازًا امسها على ليس

  78هود  مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيد{ لَيْسَأَ }قال تعاىل *

عليك : شبه اجلملة يف حمل نصب                 272ةي  البقرة من اآل عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء{ لَّيْسَ} تعاىل قال *

 خرب ليس
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 لوقعتها : شبه اجلملة يف حمل نصب خرب ليس               2,1الواقعة  لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَة{لَيْسَ    }إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَة تعاىل قال *

  على االعمى : شبه اجلملة يف حمل نصب خرب ليس                                 61ية النور من اآل عَلَى األَعْمَى حَرَجٌ {لَيْسَ } تعاىل قال *

 وال القناعُة باألخالل من شيمي              التعلُل باآلمال من إربي       ليس *

 ه حميُدـنـع ليسا ـــمـــألهرب م          م أكن        ـــأمتنعين فوق املنايا ول *

 اذا كان امسها نكرة  امسها على يتقدم مجلة شبه ليس خرب كان ااذ واالغلب *
االوىل على االرجح فان مت املعنى  فنختار االخرى بعد واحدة مجلتني شبه ) ليس ( بعد يأتي و قد *

 بها فهي ) خرب ليس ( وان مل يتم بها املعنى فنأخذ الثانية
 75آل عمران  بِيلٌ{عَلَيْنَا فِي األُمِّيِّنيَ سَ لَيْسَ }تعاىل قال *

 لي فيَك حاجٌة  ليس *

 حذفنا اذا بدليل , به واملفعول املسترت والفاعل الفعل من تتكون فعلية مجلة ليس خرب يأتي قد .4
 اجلملة معنى خيتل الفعل

  بيان أو ٌمــــظـــن تــلـــام اـــمـــك                 جيدي ليسف الكالم نـــم تعبت *

 ليس خرب نصب حمل يف هو املسترت والفاعل ) جيدي ( الفعلية واجلملة , ترتمس ضمري ليس اسم
                                الشعوب نـفعـــي اجلـــهـــُل ليس *

  اجلملة الفعلية ) ينفع الشعوب ( يف حمل نصب خرب ليس       

     ى عذب املشارب رائقابع جرــنــك                          شيمه يرتك النفس كريم ليس *

  اجلملة الفعلية ) يرتك شيمه ( يف حمل نصب خرب ليس   
   ينفعه ليس فيما العمر انفق من                 لعاقبٍة راـيــدبـــت الناس واسوء *
 ليس خرب نصب حمل يف الفعلية واجلملة ) هو ( تقديره مسترت ضمري ليس اسم   
 ي ـانـــِز غايات األمــجــعـــالــــوال ب                  واني        يدرك بالت ليسرك ــمــعــل *

 معتلي عن ذاك يكفينا ـــوقدرك ال                   نسميك إجالاًل وتكرمًة        اــنـســـل *

 تضاُم ليسام ـــك واأليـــتــامــــض                      ت بك األيام    ــلــعـــا فـــا دار مــــي *
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 توكيد نفي ) ليس (
 ان النفي بـ ) ليس ( نفي غري مؤكد حيتاج اىل توكيد ويؤكد بعدة طرق :

 . زيادة حرف اجلر الزائد ) الباء ( على اخلرب املفرد ويعرب اخلرب : خرب ليس جمرور لفظا منصوب حماًل 1

 22الغاشية  عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر{لَّسْتَ }قال تعاىل  *

 ة حرف اجلر الزائد ) من ( على امسها النكرة ويعرب االسم : اسم ليس جمرور لفظا مرفوع حماًل. زياد2
 اىل التهاجِر من سبيٍل  ليسف                 ا بالصفاء اىل اخلليِل      ــنـعــرج *

الزائد  , . يؤكد نفي ) ليس ( بالقسم اذا كان اسم ليس معرفة وال نستطيع توكيده بـ ) من ( حرف اجلر 3
 وكان اخلرب شبه مجلة أو مجلة فعلية فال نستطيع توكيده بـ ) الباء ( فيؤكد بالقسم 

 اِح ــسمــن الـــمس ـــيــــل واهلل                دكم       ــعــبـــاَح بـــــمــســـإن ال *

 ألماني جز غايات اـعـــالـــوال ب                يدرك بالتواني       ليسلعمرك  *

 ليس خصائص
. تعمل ليس بدون قيد أو شرط وإن تقدم خربها على امسها فإنها ترفع املبتدأ امسا هلا وتنصب اخلرب خربا 1

 هلا 
  وحاسٍد واٍش ظلُم غريبًا وليس                    كٍف عدُل بًاـريـــغ ســـيــــلو *

 غريبا : خرب ليس مقدم منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح 

 عدُل كٍف : اسم ليس مرفوع بالضمة وهو مضاف / كٍف : مضاف اليه 

 الشطرين يف امسها على خربها تقدم رغم عاملة بقيت ) ليس (*
 ليس اسم ) عدُل ( و االول الشطر يف ← منصوب مقدم ليس خرب : غريبًا
 ليس اسم ) ظلُم ( و الثاني الشطر يف ← منصوب مقدم ليس خرب : غريبًا

      رُيـثـكـــل دًاـــــــواح دوًاــــع وان              وصاحٍب خلٍّ الُف كثريًا ليس *

 مرفوع ليس اسم  الُف  / منصوب  مقدم ليس خرب : كثريًا   
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مبعنى ان تأتي اداة احلصر ) إال ( بني اسم ليس وخرب ليس   عاملة تبقى ) إال ( ب نفيها انتقض اذا .2
 مسا هلا وتنصب الثاني خربا هلا فتعمل ليس عملها ترفع االول ا

  الدخان مثل زائاًل متاعًا       إال االياِم رحلُة ليست *
 جمرور اليه مضاف وااليام مضاف وهو مرفوع ليس اسم : رحلُة

 او تعرب اداه استثناء ملغاه ملغاة حصر اداة : إال
 الفتحة نصبه وعالمة منصوب ليس خرب : متاعًا

 !!! انتبه ولكن
 اخلرب ونؤكد اجلملة من ) إال ( حنذف فإننا الزائد اجلر حرف بالباء ) ليس ( خرب توكيد منا طلب اذا

  مثل
 مبجٍد الطالُب ليس ← جمدًا إال الطالُب ليس *

للتوكيد ويدخل الباء على خرب ليس املفرد وال يدخل على اخلرب ان  الزائد اجلر حرف ) الباء ( ـب يؤتى. 3
  اجلملة معنى على يؤثر ال وحذفه التوكيد يفيد زائد جر حرف ألنه لةفعلية أو شبه مجة كان مجل

 ونؤكد اجلملة من ) إال ( فنحذف النفي توكيد منا وطلب) إال ( ب النفي انتقض اذا االنتباه مع *
 الزائد اجلر حرف بالباء

 : ليس حممُد بطالٍب عند التوكيدمُد طالبًا : ـحـم سـيـل *

 : ليس حممُد بطالٍب   ) حذف األداة إال (  عند التوكيد: حممد إال طالبًا ليس  *

  تدخل همزة االستفهام على ليس فتبقى عاملة إال ان معنى اجلملة يتحول من منفي اىل مثبت *

 8 التني اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِني{لَيْسَ }أَ, 36الزمر من اآلية  اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ{لَيْسَ }أَ  قال تعاىل *

 اذا حذفت ليس من اجلملة فتعود مجلة مثبتة متكونة من مبتدأ مرفوع وخرب مرفوع  *
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: تطبيقات
واخلرب االسم نوع موضحا ) ليس ( معمولي استخرج:  1س
 2,1الواقعة  لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَة{   }إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَة تعاىل قال *

هاخرباجلملة شبه :لوقعتها/امسها:كاذبة 

عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر{تعاىلقال *  22الغاشية   }لَّسْتَ

ليس خرب : يطرصمب/ليساسمالتاء 

يَاقَوْمِ لَيْتعاىلقال *       61االعراف سَ بِي ضاَلَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِني{}قَالَ

) بي ( خربها اجلملةوشبه/   امسها:ضاللة    

93املائدة من اآلية }لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ{ تعاىل قال *

خربها ) الذين على (  اجلملة وشبه / ليس اسم: جناح 

47هود من اآلية }قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ { تعاىل قال *

ليس خرب ) لي ( اجلملة وشبه / ليس اسم: علم  

8التني  اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِني{ }أَلَيْسَ تعاىلقال *

     الباء زائده احكم  خرب ليس جمرور لفظا منصوب حماًل  :احلاكمنيبأحكم/ليساسم:اهلل  

42احلجر من اآلية  عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ{}إِنَّتعاىلقال *

ليس خرب) لك ( اجلملةوشبه/ليساسم:سلطان

39النجم  }وَأَن لَّيْسَ لِإلِنسَانِ إِالَّ مَا سَعَى{تعاىلقال *

ليسخرباجلملةبهش:لإلنسان/امسها)سعىما(املؤولاملصدر    

 ُيعاتبُهبٌّــلللمرِءـــكــنيلــــمإذانافعًالــلــمــــرِءالناِسعتاُبليس *

ليسخرب:نافعًا/ليساسم:عتاُب
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   انـالدخثــلـــمزائـــــاًلمـتاعًاإالـــامــرحــــلـــــــة االيــــــــيـــســــت ل *

ليسخرب:متاعًا/ليساسم:رحلة

    نارـيغوعــــاشـــرأرحــــلـــــفاــــــــنــــلوٍدذيـــــــــــــبلــــــــســـــَت *

ليس خرب : ) بذي ( / امسها)التاء(املتصلالضمري   

 اءــيــمــــيت االحالـمـــيـــتإمنامبيٍتاســرتاحـــــفاتـــــممــــنليَس *

ليسخرب:مبيٍت/امسها )املوصولة )من

دبيبادبــيمـــــــنالشيخإمناشــيــٍخـــبولــســُتشــــيـخــازعمتين *

خربها:بشيٍخ/امسها)التاء (املتصلالضمري   

املشاربعذبرىــجنـــبـــعـــك  شــيــمــهيــتـركالنفسمكريوليس *

خربها)شيمهيرتك(الفعليةاجلملة/امسها:كريُم     

 حجابنــموبينكمبيينليسوقتلـــــكفـــــيخافقيمـلـيءأنتم *

هاخرب:بيين/ليساسم)حجاب من)  

     الزمانريبضامهماـــــــــمإذارًاـســلصــحـِبلبـــــفــــاضــــٍحولسُت *

ليسخرب:بفاضح/امسها)التاء(املتصلالضمري 

  سبيُلالثناِءحسِنالـــىفليسضيمهاالنفِسعـلـىحيململوـــهإن *

خربها:الثناءحسناىل/هاامس:سبيل  

  سبيُلاليَكلـمــخـــلـــوٍقفليستزيدُهفـيمـااهللنَكــغـــيلـــــــــــماذا *

خربها:ملخلوٍق/ليساسم:سبيل    

مل إال يف يدي بطل ـعــس يــيـــول ى جبوهره      ــــزهــف ان يــيـسـادة الــــوع *

اسم ليس : ضمري مسترت تقديره هو / خربها : اجلملة الفعلية ) يعمل إال يف يدي بطل (

دي اخلطوب فاقصدتين     ــــه أيـــب ين      ـتـــا رمــــــن أول مــيــبــس الــيـــول *

امسها : البني / خربها : أول ما رمتين

اء اليوم مانعه غدًا    ـــطــوليس ع ُل   ــائـــبُّ ونــغــا تـــات مــــدقـــه صــــل *

امسها : عطاء  / خربها : مانعه 

فليس هلا حتى القيامة من فضٍّ    ن الطني بينهم   ـــمًا مــيـــواتـــأنَّ خــــك *

مسها : من فض / خربها : هلاا 
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: االتية النصوص من ) ليس ( معمولي س : استخرج
198البقرة من اآلية }لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْالً مِّن رَّبِّكُمْ{تعاىلقال. 1

اسم ليس : جناح / خرب ليس : شبه اجلملة : عليكم

249اآلية البقرة من  {فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي}تعاىلقال. 2

اسم ليس : ضمري مسترت تقديره هو / خرب ليس : شبه اجلملة : مين

116املائدة من اآلية { }قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ تعاىلقال.3

ليس : حبٍق اسم ليس : ضمري مسترت تقديره هو / خرب   

30االنعام من اآلية  }وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ { تعاىلقال.4

اسم ليس : هذا مبين يف حمل رفع   / خرب ليس : شبه اجلملة باحلق

70االنعام من اآلية  شَفِيعٌ { }لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَالَتعاىلقال.5

اسم ليس : ولي / خرب ليس : شبه اجلملة هلا

43غافر من اآلية }لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالَ فِي اآلخِرَةِ{تعاىل قال. 6

: دعوٌة  / خرب ليس : شبه اجلملة له اسم ليس

6الغاشية  }لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِالَّ مِن ضَرِيع{ تعاىلقال. 7

اسم ليس : طعام / خرب ليس : شبه اجلملة هلم

8العنكبوت من اآلية يْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَالَ تُطِعْهُمَا{}وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَتعاىلقال. 8

علٌم  / خرب ليس : شبه اجلملة لك      اسم ليس : 

81يس من اآلية  }أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم { تعاىلقال. 9

اسم موصول مبين يف حمل رفع اسم ليس  / خرب ليس : بقادٍر اسم ليس : الذي

32الزمر  }فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِين{ تعاىلقال.10

اجلملة يف جهنماسم ليس : مثوى الكافرين  / خرب ليس : شبه 

السخاُءاحــبـهـصبمـزٍروال مالهالبخلذابنافٍعوليس.11

اسم ليس : ماله    / خربها  : بنافٍع
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   اصرُب واهلل لسُت ولكن اصرُب                  لعلين صربا لي ان وــــلــــــف. 12

 بليس  / خربها : اجلملة الفعلية : اصرب اسم ليس : التاء املتصلة 

 استخرج معمولي ) ليس ( من النصوص التالية :تدريب : 
 زاُر نعيُمــمــطَّ الــديَّ وإن شـــل                    س يعدُل قربُه     ـــيــن لـــقال الشاعر : أال حبذا م. 1

 واجلابروَن عظامًا ليس تنكسُر                         رون عظامًا ال جباَر هلاـــاســكـــقال الشاعر : وال. 2

 ا يقوُلـــن ليس يفعل مـــكـــول                 ي        ــا وفــوُل أنـــقــلٍّ يــــــم خــــقال الشاعر : وك. 3

 م ــهـــتــن ليَس ُيــمـــو مــــــوه                 ي       ــُد لــهــشـــِع يــــدمـــان الــســـقال الشاعر : ول. 4

 زَم ليس بنائِم ـحـإنَّ الـــنؤومًا ف                 ن       ــكــلِّ اهُلَوينا للضعيف وال تـــقال الشاعر : وخ. 5

 ٌعــافــه دواٌء نــــــوالقبُح ليس ل                  ت فقبحَك ليس فيه حيلٌة      ـــــالـــققال الشاعر : . 6

 اه حريُبـــن وارى أخــــولكن م                  ًا من اصيب مباله      ــبــريـــقال الشاعر : وليس ح. 7

 م َفَتَزمَّا ـهــالــمـــردوا جــــأن ي                   وِت إال      ــمـياِة والـن احلــيــس بــيــقال الشاعر : ل. 8

 ركما الفداُء ـيـخــا لـمــركــشـــف                   فٍء      ــه بكـــَت لــــســوه ولـــجــهـــقال الشاعر : أت. 9

 ه ـيـلـا قلَّ ممتنعًا عـــرى مـــــي                    لي     ـثـب أن مـائــجـعـن الــــقال الشاعر : أليس م. 10

 ا إال السيوَف وسائُل ـــنــوليس ل                   اُت إال نفوسكم     ـــاجــحــقال الشاعر : أال ليست ال. 11

 ا تولتأبباٍك على الدنيا غدًا م                     ٌة     ـبـيـبــت إليَّ حــانــقال الشاعر : ولسَت وإن ك. 12

 الثمنا  هـن الثناِء وإن اغلى بـــع                    قال الشاعر : ليس الكريُم الذي يعطي عطيته     . 13

 ى شعٍث أيُّ الرجاِل املهذُب ـــلـــع                     ًا ال تلمُه   ـــٍق أخــبـتــسـمـــقال الشاعر : ولسُت ب. 14

 فليس له ما عاش منهم مصاحلُ                      قال الشاعر : اذا املرء مل يكفف عن الناس شره    . 15

 ٌر إليه يؤوُل ـــجـــه فـــــفليس ل                     ليٍل نأى عنه صبحه    ن ــــقال الشاعر : فيالك م. 16

 ( ما) اداة النفي . 2
حرف يفيد النفي ) ال حمل له من االعراب ( يدخل على اجلمل االمسية ويدخل على اجلمل الفعلية , وله 

 ثالثة انواع :

ية وتعمل عمل ) ليس ( فرتفع املبتدأ امسا تدخل على اجلمل االمس : . ما نافية عاملة ) حجازية (1

  هلا وتنصب اخلرب خربا هلا ولكن بشروط
 أ. أن ال يتقدم اخلرب على املبتدأ   ) لزوم الرتتيب يف اجلملة االمسية ( 

 ب. ان ال ُينتقض نفيها بـــ ) إّلا ( 

 جـ ان ال ُتزاد بعدها ) إن ( 

  عملها أي : وطمسية ومل تستوِف شرتدخل على اجلمل اال : . ما نافية ) مهملة (2
 ا. يتقدم اخلرب على املبتدأ
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ب. انتقاض نفيها بــ ) إّلا ( 

جـ ازيدت بعدها ) إن ( 

تدخل على اجلمل الفعلية سواء أكان فعلها ماٍض أم مضارع وال تؤثر عليه  : . ما نافية غري عاملة3

ها حتول اجلملة من مثبتة اىل منفية (من الناحية االعرابية وتؤثر فيه معنويا فقط ) أي : ان

) احلجازية (ما النافية العاملة أواًل : 
تعمل اداة النفي ) ما ( العاملة احلجازية عمل ) ليس ( حيث ترفع االول امسا هلا وتنصب اخلرب خربا هلا 

: ماه ان, والشرط نيومسيت     ) حجازية ( ألن اهل احلجاز يعملونها بشرط

م اخلرب على املبتدأ فإن تقدم اخلرب على املبتدأ بطل عملها ومسيت مهملة . ان ال يتقد1
( بطل عملها ومسيت مهملة  إّل  (  , فإن انتقض نفيها بــ ) إّل . ان ال ينتقض نفيها بـــ ) 2

فاذا فقدت أحد شروطها مسيت ) مهملة ( فال تعمل عمل ) ليس ( ويعرب ما بعدها مبتدأ مرفوع يليه 

فوعخرب مر

الـمـــاُء بارٌد : مجلة امسية متكونة من املبتدأ املرفوع واخلرب املرفوع*

ليس املاُء باردًا : دخلت ) ليس ( على اجلملة االمسية فعملت عملها : رفعت االول امسا هلا ونصبت الثاني *

خربا هلا

ية وعملت فيها عمل ) ليس ( فرفعت املاُء باردًا  : دخلت ) ما ( العاملة احلجازية على اجلملة االمسمـــا *

االول امسا هلا ونصبت الثاني خربا هلا

تنبيه :
. نستخرج معمولي ) ما ( : ) أسم ما املرفوع ( , ) خرب ما املنصوب ( بنفس طريقة استخراج معمولي     1

ما ( ال يتصل بها  ) ليس ( إال اذا كان معمول ) ليس ( ضمريا متصال بها ال يصح ذلك , ألن اداة النفي )

فمثاًل اذا قلنا :  ضمري

أنَت ما  لسَت  *
أنا ما لسُت  *
حنن   ما لسنا  *
هّنما  لسَن  *

نقوم بتحويل الضمري املتصل اىل منفصل , اما باقي طريقة استخراج معمول ) ما ( األول والثاني يكون 

مولي ) ليس ( بنفس طريقة استخراجك ملع
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. جيوز ان يكون اسم ) ليس ( ضمريا مسترتا تقديره ) هو / هي ( وال جيوز ذلك يف ما فيجب ان جنول 2

 الضمري املسترت اىل ضمري منفصل 

  هو مناما من غشنا فليس منا     عند استبدال ) ليس ( بـ ) ما ( تصبح اجلملة : من غشنا  *
   انا للشيء الذي ليس بنافعي ما *

 اسم ) ليس ( : ضمري مسترت تقديره ) هو ( , عند االستبدال تصبح اجلملة : ما هو بنافعي

 تبكي عليك جنوم الليِل والقمر             فالشمس طالعة ليست بكاسفة     *
 هي بكاسفٍةما : عند االستبدال تصبح اجلملة اسم ) ليس ( : ضمري مسترت تقديره ) هي ( , 

 املة احلجازيةالع) ما ( شروط عمل 
 :  ماه ان, والشرط نيبشرطتعمل ) ما ( عمل ) ليس ( 

 (  اجلملة االمسية . ان ال يتقدم اخلرب على املبتدأ ) لزوم ترتيب 1
. ان ال ينتقض نفيها بــ ) إال ( مبعنى ان ال تأتي اداة االستثناء امللغاة ) إال ( بني اسم ) ما ( وخرب ) ما ( , 2

ثبات , فاجلملة اليت حتتوي االداة ) إال ( بني املبتدأ واخلرب املسبوق بــ ) ما ( مجلة ألن انتقاض النفي ا
 مثبتة

  حممٌد جمتهدًا   : ننفي صفة االجتهاد عن حممد ما *
 حممد إال جمتهد   : اثبتنا صفة االجتهاد ما لكن اذا قلنا        :    *

ها ال تعمل يف اجلملة االمسية اليت تدخل عليها من وان مل تستوِف ) ما ( شرطيها , بطل عملها , أي ان

الناحية االعرابية , وتعرب اجلملة بعدها : مبتدأ مرفوع يليه خرب مرفوع , ويكون تأثري ) ما ( على 

 اجلمل االمسية من ناحية املعنى فقط

 أمثلة على ) ما ( احلجازية العاملة
 93النمل من اآلية  مَلُون{رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْ مَاوَ }قال تعاىل *

  46فصلت  رَبُّكَ بِظَالَّمٍ لِّلْعَبِيد{ مَا}وَقال تعاىل  *

 2القلم  أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُون{ مَا}قال تعاىل  *

 102آل عمران  اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِني{ مَاوَ }قال تعاىل *
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  37املائدة  هُم بِخَارِجِنيَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيم{ مَاواْ مِنَ النَّارِ وَ}يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُقال تعاىل  *

 56التوبة  هُم مِّنكُمْ وَلَـكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُون{ مَا}وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَقال تعاىل  *

  امـولـــكــن معدن الذهب الرغ          ا مـــنـهـم بـالعيش فـيـهـم         ـــأن مــــا *
 اسم ما : الضمري املنفصل أنا / خرب ما : شبه اجلملة منهم  

          ي فعله واخلالئقـيكن ف ــماذا ل              ي وجه الفتى شرفا له    ـاحلسن ف اــم *
 اسم ما : احلسُن  /  خربها : شرفًا    

          ه                   وال شـــدة البلوى بضربِة الزمـلــبـباٍق ألهفـــــرُح الدنيا  مــــــاو *
 اسم ما : فرُح الدنيا  /  خربها : بباٍق   

           الباــولـكـن تـــؤخــذ الدنيا غ          الب بالتمين         ـــنـــــيـل الـمط مـــــاو *
 ميناسم ما : نيُل املطالب   / خربها : بالت  

         م ُتلِفِه لك منجداــــأخاك اذا ل           كــــــل من يبدي البشاشة كائنا         مـا *
 اسم ما : كل من يبدي البشاشة   / خربها : كائنا

اسم ) ما ( : كل , ويأتي بعد لفظة ) كل ( مضاف اليه جمرور ) من ( املوصولة ومجلة يبدي  :انتبه 

  حمل هلا من االعرابالبشاشة صلة موصول ال
       ن حبارهــــفاسُد االخالِق بالعلم مفلحًا              وان كان حبرا زاخرا ممــــــا  *
 اسم ما : فاسُد االخالق   / خربها : مفلحا    

                                                كــــل ما يتمنى املرء يدركهمـــــا   *
 ما يتمنى املرء   / خربها : يدركه  اسم ما : كل  

  ما الثانية موصولة بعدها مجلة ) يتمنى املرء ( صلة موصول ال حمل هلا من االعراب : انتبه
        االصباح منك بأمثلما بصبح و       ويل أال اجنـــلي       ــطـــأال أيها الليل ال  *
 اسم ما : االصباُح   / خربها : بأمثل      

      ائيـفــن أكـــغيضا وال اخُلُلقي م         ًأ لشعري فليمت     ـفــره كــعــش اـــم *
 اسم ما : شعره / خربها : كفًأ  

      كّل جود الفتى ُيدني من الكرمما           د كنَت متنعه    ــواجْرَت جودًا مبا ق *
 ي من الكرِم اسم ما : كل جود الفتى / خربها : اجلملة الفعلية : يدن 

 موت ـولكن طبع البخل عندي كال       ّي طبيعٌة      ــاالسراف فما رك ـمـعــل *

 جد ال مخول الرجال ـو الــل هـــب        و      ـهـب ولــعــان لـــي زمـــانـــزمما  *

 فه وجهك الوجه الذي كنت اعرما ف       ين       ـك يربـــٌر ال أشــوم أمــيـك الــل *
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 ولكن بدا يف وجهه حنوك البشر        ذا الذي فيه من احلسن رونقًا      ماو *

 توكيد النفي بــ ) ما ( العاملة احلجازية
 ان النفي بـ ) ما ( احلجازية نفي غري مؤكد لذا حيتاج اىل توكيد ويؤكد بنفس طرق توكيد نفي ) ليس ( 

فيعرب اخلرب : جمرور لفظا منصوب حمال  وال ترد مع اخلرب إن . تدخل ) الباء ( الزائدة على خربها املفرد 1
 كان شبه مجلة أو مجلة فعلية 

 59,58الصافات  إِالَّ مَوْتَتَنَا األُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِني{   نَحْنُ بِمَيِّتِني مَا}أَفَ قال تعاىل *

 25 التكوير هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيم{ مَا}وَ تعاىل قال *

 29الطور  أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَالَ مَجْنُون{ مَا}فَذَكِّرْ فَ قال تعاىل *

 85البقرة  اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون{ مَا}وَ قال تعاىل *

 22فاطر  أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُور{ مَا}وَ قال تعاىل *

توكيد ال ترد إال مع ) ما ( احلجازية ويعرب خرب ) ما ( : خرب ما الباء الزائدة اليت تفيد ال انتبه :

  جمرور لفظا منصوب حمال وعند حذف ) الباء ( من اخلرب ال يؤثر على معنى اجلملة
. اذا كان امسها نكرة فيجوز ان يدخل عليه حرف اجلر الزائد ) من ( فيكون االسم : جمرور لفظا منصوب 2

 حمال 

 47احلاقة  مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِين{ مَا}فَ قال تعاىل *
 من أحٍد : من : حرف جر زائد يفيد التوكيد / أحٍد : اسم ما مرفوع حمال جمرور لفظا

 حاجزين : خرب ما منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل

 هم الدنيا مل يتفرقواــــتـعـمـمن معشر                 جـما قال الشاعر : أنبكي على الدنيا ف *
 ه اهلل صانعــا بـــافٍر                  يسري ويدري مـسـمــن ممــــا قال الشاعر : فقلت هلا واهلل  *

 خبر ما : الجمل  الفعلي  : ةيسير -اسم ما : من حرف جر زائد ةيفيد التوكيد / مسافر اسم ما مرفوع محال مجرور لفظا  
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حنو قولنا : واهلل ما احلّق يضيع عند أهله ,م اذا كان خربها مجلة أو شبه مجلة . يؤكد نفي ) ما ( بالقس3

وقولنا : واهلل ما الطالب يف الصف .

وال خان عهدي يف احلياة حبيُب  اٍل فقدتهـمـحزني ل اــملعمرك قال الشاعر :*

اذا لــــم يكن للمبصرين بصائراالبصار تنفع أهلها   اـــــمقال الشاعر : لعمرك *

ي الصدورـافع       اذا لــــــم تكن املودة فـنـــود اللسان ب مـــــاقال الشاعر : لعمرك *

هذه اجلملة مؤكدة بالقسم ومؤكدة بالباء حرف اجلر الزائد انتبه :

فيجوز دخول حرف اجلر الزائد ) من ( على اذا اهملت ) ما ( بسبب تقدم اخلرب على املبتدأ  :انتبه 

املبتدأ النكرة فيعرب : مبتدأ جمرور لفظا مرفوع حمال

8الشورى  لَهُم مِّن وَلِيٍّ واَلَ نَصِري{مَا } قال تعاىل*

ما : نافية مهملة لتقدم اخلرب على املبتدأ

هلم : شبه مجلة جار وجمرور يف حمل رفع خرب مقدم

زائد / ولي : مبتدأ مؤخر مرفوع حمال جمرور لفظامن ولي : من : حرف جر 

اذا زيدت ) إن ( بعد ) ما ( فهي مهملة اذا دخلت على اجلمل االمسية  , وتكون غري عاملة اذا دخلت على  *

اجلمل الفعلية 

إن انتم ذهب وال صريف ولكن أنتم اخلزُفما قال الشاعر : بين غدانة *

إن يعينك غــيـــر عقلك فـــــي موقف ذلت به االعوان مـا قال الشاعر :*

) مهملة (ما نافية ثانيًا : 
أمثلة اهمال عمل ) ما ( لتقدم اخلرب على املبتدأ

26ابراهيم من اآلية  لَهَا مِن قَرَار{ مَا} قال تعاىل*

وتعرب اجلملة ) شبه اجلملة يف حمل رفع خرب مقدم ( و ) من قرار ( : من  تقدم خربها شبه اجلملة ) هلا ( على امسها ) من قرار ( ,

حرف جر زائد / قرار : مبتدأ مؤخر مرفوع حمال جمرور لفظا

57االنعام من اآلية  عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ{ مَا} قال تعاىل*

لة ( تقدم اخلرب ) شبه اجلملة الظرفية : عندي ( على املبتدأ ) ما املوصو

ما : نافية مهملة: االعراب

عندي : شبه مجلة ظرفية يف حمل رفع خرب مقدم
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ما : اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ مؤخر , ومجلة ) تستعجلون به ( صلة 

 موصول ال حمل هلا من االعراب .

 لـــجــــرح مــيــت إيـــــــالُم ـــــاــم        ليه              ـمـــن يــــهـــــن يـسهل اهلوان ع *
 شبه الجمل  ) لجرح ( خبر مقدم   /  إةيالم   : مبتدأ مؤخر

 ن سـقـط الـمتاعــاذا مـــا ُعـــــدَّ مــ     ــي حياٍة                ـللمـرء خـــيــٌر فـــ مـــــاو *
 شبه اجلملة ) للمرء ( : خرب مقدم   / خري   : مبتدأ مؤخر

 وال لي اىل دفــــــع املنـون سبـــيــل     ٌة                ـلـيــلي الــــى رد الشبيبة حــامفــ *
 شبه اجلملة ) لي ( : خرب مقدم       / حيلة : مبتدأ مؤخر

 تـــــردد مـــنــه فـــي القلوب رنني     حسن اخالف وعدك بعدمــــا                مـا فـ *
 ) اسم نكرة (     / اخالُف وعدك : مبتدأ مؤخر              حسُن  : خرب مقدم 

 ولـــكـــن حــيــاة العاشقني عجيب   وت احملبني يف اهلوى                  ـــعجب م مــاو *

 عجب : خرب مقدم ) اسم نكرة (      / موت احملبني : مبتدأ مؤخر

 طرـكـفـاك جــيالن حممواًل على خ       فـي ركابك بعد اليوم من سفِر                 ما *
 شبه اجلملة ) يف ركابك ( : خرب مقدم   / من سفر : مبتدأ مرفوع حمال جمرور لفظا         

 وحسن ظين –ان عفوت  –لعفوك      ي                  ـائـــلــــي حـــيلـة إال رجمــــافـــ *
 مبتدأ مؤخرشبه اجلملة ) لي ( : خرب مقدم    / حيلة : 

 بك وااليام من عجٍب  اـمـب فــاذهـف              ا وتشتمنا      ـونـجـهـت تـربـوم قـيـالـف *

 بالربع من أحِد ماوابا وـــت جــّيــع             ا       ـهــألـــــال ألسـيـا اصـهـيـت فـفــوق *

 يـن راقـزوره مـب يـيـبـر احلـيـــغ             ه       ــــم دائــــاقـفــب اذا تـحـمـلـلا ــم *

 ن األدب ـه مـــــاءتـــع جــــنائــإال ص              له حسُب      ماٍل ـــعـود فــسـحــورّب م *

 (إّل )  اهمال ) ما ( اذا انتقض النفي بـ امثلة على
 عنى بقي مثبتًا للخرب انتقاض النفي معناه ان ) ما ( مل تنِف اتصاف املبتدأ باخلرب أي ان امل

 15يس من اآلية  أَنتُمْ إِالَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا{ مَا}قَالُوا  قال تعاىل *
 أنتم : ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ  / بشر : خرب مرفوع بالضمة

 144آل عمران من اآلية  مُحَمَّدٌ إِالَّ رَسُولٌ{ مَا}وَ قال تعاىل *
 سوٌل : خرب مرفوع بالضمةحممد : مبتدأ مرفوع بالضمة   / ر

 25غافر من اآلية  كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِالَّ فِي ضاَلَل{ مَا}وَ قال تعاىل *
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 كيُد الكافرين : مبتدأ  / يف ضالل : شبه مجلة يف حمل رفع خرب

 75املائدة من اآلية  الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِالَّ رَسُولٌ{ مَّا} قال تعاىل *

 عــردَّ الودائــــا ان تــــومـــد يـــوال ب               هلون إال ودائع      ال واالــمـال ما *
 ب ــيـبـــراق حـــاٍل أو فــــــــرزية م              الدهر وااليام إال كما ترى       ما  *

  فال ترتك التقوى اتكااًل على النسِب                االنسان إال بدينه       مالعمرك  *

 الفرق بني اداتي النفي ) ليس ( و ) ما ( العاملة
 ما   ليس

اداة النفي ليس تعمل بكل االحوال , سواء تقدم 

اخلرب على املبتدأ أو انتقض نفيها بــ ) إال ( فهي 

تدخل على اجلمل االمسية وتعمل فيها فرتفع 

 االول امسا هلا وتنصب اخلرب خربا هلا

رطني والشرطان تعمل ما احلجازية عمل ليس بش

هما : لزوم ترتيب اجلملة االمسية اي ان ال يتقدم 

اخلرب على املبتدأ وأن ال ينتقض نفيها بــ ) إال ( فان 

تقدم اخلرب مسيت مهملة وبطل عملها ) يعرب ما 

بعدها خرب مقدم مرفوع يليه مبتدأ مؤخر مرفوع ( 

وان انتقض النفي بــ  ) إال ( مسيت مهملة ويعرب ما 

 مبتدأ مرفوع ويليه خرب مرفوع بعدها

جيوز ان يكون اسم ليس ضمريا متصال بها أو 

 مسترتا يقدر من معنى اجلملة

ال جيوز ان يكون اسم ما ضمري مسترت وال متصل 

فيجب االنتباه عند استبدال ليس بــ ) ما ( فاذا كان 

اسم ليس ضمري مسترت حنوله اىل ضمري منفصل 

وله اىل ضمري ظاهر وان كان ضمريا متصال حن

 منفصل

 استبدال ) ليس ( بــ ) ما ( العاملة وبالعكس
 قال الشاعر : لسُت براٍض ان ُتمس عزائمي             فضالت ما يعطي الزمانس : 

 أ. استخرج معمولي ليس , ثم استبدل ) ليس ( بأداة نفي تشابهها يف املعنى واالعراب

 ب. احذف حرف اجلر الزائد من اجلملة 

معمول ليس االول : الضمري املتصل بها / معمول ليس الثاني : براٍض , ويعرب الباء : حرف جر  أ.: ل حلا

 زائد يفيد التوكيد / راٍض : خرب ليس منصوب حمال جمرور لفظا

 عند االستبدال تصبح : ما انا براٍض

 (  حذف حرف اجلر الزائد من اجلملة : لسُت راضيًا ) انتبه يعود خربها منصوبا .ب

 ما انا راضيًا
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تدريبات
فليس له ما عاش منه مصاحل    اذا املرء مل يكفف عن الناس شره وزاري : 1س

نقول ) ما له مصاحل ( و ) ليس له مصاحل ( , فكيف تعرب ) مصاحل ( يف احلالتني ؟ -

ما له مصاحل : مصاحل : مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة :ج 

: مصاحل : اسم ليس مؤخر مرفوع بالضمة  ليس له مصاحل

أوضح الفرق بني كل تعبريين : : 2س

سبيل : اسم ما مرفوع حمال جمرور لفظا :ج     ما من سبيل اىل لقائك. 1

سبيل : مبتدأ مؤخر مرفوع حمال جمرور لفظا :ج     ما اىل لقائك من سبيل. 2

وع حمال جمرور لفظاسبيل : اسم ليس مرف :ج  ليس اىل لقائك من سبيل. 3

سواك جبود يعتدي فيضه حبرا  ما هو إال دّرة مل أجد هلا وزاري : 3س

 اجعل ) ما ( حجازية وبتعبري مؤكد . أ.
 استبدل بــ ) مل ( اداة اخرى واقعة يف جواب قسم .. ب

ما وجدُت واهللب.                            واهلل ما هو بدرٍة أ. ج :

 ) ما يف الدين من أود ( , ) ما من أود يف الدين ( , ) ليس يف الدين من أود ( : 4س
اوضح الفرق بني اجلمل أعاله . -

ما يف الدين من أود    : من : حرف جر زائد يفيد التوكيد / أود : مبتدأ مؤخر مرفوع حمال جمرور لفظا :ج 

: حرف جر زائد / أود : اسم ما مرفوع حمال جمرور لفظاما من أود يف الدين    : من  

: من : حرف جر زائد / أود : اسم ليس مرفوع حمال جمرور لفظا  ليس يف الدين من أود 

ما أنا إال حمرز اجملد والعال : 5س

اجعل ) ما ( حجازية بتعبري مؤكد . -

ما أنا مبحرٍز . : ج

ومعقوله واجلسم خلق مصور  هما املرُء إال االصغران لسان : 6س

استبدل ) ما ( املهملة بــ ) ليس (  -

ليس املرء إال االصغرين   ليس تكون عاملة حتى ان انتقض نفيها بـ ) إال ( :ج 

من احلِب داٍع واملزار بعيد  اذا دعا حالل على عيين البكاء : 7س

ية العاملة  .انِف ما حتته خط بــ ) ما ( الناف -

ما البكاء حالال على عيين : ج
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 فانظر لنفسك ما حياؤك كاشفا                   عنك اخلمول وصولة االيام : 8س

 ما تسمي ) ما ( ؟ وكيف تؤكد نفيها ؟ -

 ما نافية عاملة ) حجازية (   / ما حياؤك بكاشٍف : ج
 ت وما هذا بفعل شجي القلبملا كتمت احلب قالت لشدما                    صرب : 9س

 وردت ) ما ( يف البيت حجازية , اجعلها مهملة . -

 ما هذا إال فعل شجي القلب  ويصح ايضا : ما فعل شجي القلب هذا. انتبه حذفنا حرف الباء : ج

 فما حسن ان يعذر املرء نفسه                     وليس له من سائر الناس عاذُر : 10س

 يف البيت الشعري ؟ ثم استبدهلا بـ ) ليس ( .أ. ما نوع ) ما ( 

 ب. استخرج معمولي ) ليس ( من عجز البيت , 

 أ. ما مهملة لتقدم اخلرب ) حسن ( على املبتدأ املصدر املؤول ) أن يعذر (  : ج

 ليس حسنًا أن يعذَر املرء نفسه           

 به اجلملة ) له ( ب. معمول ليس االول :عاذر  / معمول ليس الثاني : ش        

 استبدل أداة النفي بأخرى تشبهها معنى وعماًل مؤكدا النفي يف النصوص التالية : : 11س

 . وليس بنافع ذا البخل ماله            وال ضـــــرر بــصــــاحبه السخاء1

 . تعلم فليس املرء يولد عاملا           وليس أخو جهالة كمن هـو عامل2

 وما خبيال            وما ملت البخيَل عــــلــى اجتنابي. فلسُت مصاحبا ي3

 . معمول ليس االول ) مالُه ( ومعمول ليس الثاني ) بنافٍع ( 1 : ج

 عند االستبدال بـ ) ما ( احلجازية : ما مالُه بنافٍع   لزوم ترتيب اجلملة االمسية ) تقدم املبتدأ على اخلرب (

 عمول ليس الثاني اجلملة الفعلية ) يولد عاملا ( . معمول ليس االول ) املرُء ( وم2

عند االستبدال  تصبح : ما املرُء يولُد عاملًا ) يف هذه اجلملة ال نستطيع التوكيد بالباء حرف اجلر الزائد الذي 

يدخل على اخلرب الن اخلرب مجلة فعلية وال نستطيع توكيد االسم بـ ) من ( حرف اجلر الزائد الذي يدخل على 

 سم النكرة ألن االسم معرفة فنضع امام اجلملة ) قسم ( :اال

 لعمرك ما املرُء يولُد عاملًا

 . معمول ليس االول ) الضمري املتصل ( ومعمول ليس الثاني ) مصاحبًا ( 3

 عند االستبدال تصبح : ما أنا مصاحبًا  وعند التوكيد : ما أنا مبصاحٍب

 وال بشافعٍة يف رد ما كانا             أقصْر فؤادي فما الذكرى بنافعٍة   : 12س

 احذف حرف التوكيد واعد كتابة اجلملة  -

 أقصْر فؤادي فما الذكرى نافعًة : ج
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 اذا مل يكن بني الضلوع شفيُع                  وليس مبغٍن يف املودة شافُع   : 13س

 استبدل ) ما ( بــ ) ليس ( , ثم احذف حرف التوكيد . -

 مغنيًا يف املودِة . ما شافُع : ج
 ليس التكحل يف العينني كالكحِل      كحٌل بعينيِك قالت وهي يف خجٍل       : 14س 

 استبدل ) ليس ( يف البيت بـ ) ما احلجازية ( . -

 ٍم قراٌر ــيــقــمـــا لـــهــيـــليس ف                 داٌر    ـا لـــهــيـــن فــــحــــإن دارًا ن : 15س

 جيوز استبدال ) ليس ( بـ ) ما احلجازية ( ؟ وملاذا ؟أ -

 ديهـــِس افـفـنــي بالــنــتــيــــول             ُت بناسيِه        ـــســـًا لــكــلـــا مـــــي : 16س

 استبدل ) ليس ( يف صدر البيت بـ ) ما احلجازية ( مغريا ما يلزم التغيري  -

 ى العهِد ـلـا كنت عــمـــَت كـــســـل              ة      ــشــا وحِس ذــد األنـعـــأراك ب : 17س

 استبدل ) ليس ( يف البيت بـ ) ما احلجازية ( . -

 و كان خمضل اجلواني ُمعِشبًا ـــــل              با بالربع لستم حوله      ــرحــال م : 18س

 ضع ) ما احلجازية ( بدل ) ليس (  -

 َده ـٍة َوَوهـــَكـــــن أيـــيـــزأر بــــي               َدُه     ـبـادٌر ذو ُلــــإن خ اــــاقسم م : 19س

 وردت ) ما ( مهملة علل سبب اهماهلا  -

 َك سبيُلــيــا إلـــوأنت بأخرى م              ى حزنا إني مقيٌم ببلدٍة       ــــفـــك : 20س

 ها ؟وردت ) ما ( يف عجز البيت , فما نوع -

 كفاك جيالن حممواًل على خطِر                    من سفٍرما يف ركابك بعد اليوم  : 21س

 ما نوع ) ما ( معلاًل ؟ ثم اعرب ما حتته خط . -

 وأجرَت جودًا مبا قد كنت متنعه                  ما كل جود الفتى ُيدني من الكرِم : 22س

 س ( .ما نوع ) ما ( ؟ ثم استبدهلا بـ ) لي -

 والكاسرون عظامًا ال جبار لــهـا                    واجلابرون عظامًا لـيـــس تنكسُر : 23س

 وكـــــم خـــلٍّ يـــقـــول أنا وفـي                    ولـــكــــن ليس يفعل مـــا يــقـوُل            

 الباء الزائدة .استبدل ) ليس ( بـ ) ما احلجازية ( , ثم أكد خرب ) ما ( ب -

 11الرعد من اآلية  }وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال{, 49املدثر }فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِني{قال تعاىل :  24س

 لو حذفنا حرف اجلر ) الالم ( يف النص األول ؟وما نوع األوىل ما نوع ) ما ( يف النصني الكرميني معلال ؟  -
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 ع ) ما ( الواردة ؟ ثم استبدهلا بـ ) ليس ( : ما نو 25س

 د العشية من عرار ــــعــا بـــمـــف                   رار جنٍد      ــــم عـيـمــن شــ. تسنم م1

 ر ـيـخـه الـي تقربــعليك وثاٍن ف                  ا العيش إال صاحبان فصاحب       ــ. م2

 عليه الليالي وهو منتصب غض                   تعاقبت       ا العمُر إال غصُن باٍنــ. وم3

 ذ الدنيا غالباــــؤخــن تـــكـــول                   الب بالتمين      ـطـمـل الــيــا نــــ. وم4

 ن حياة العاشقني عجيُبـــكـــول                   . وما عجب موت احملبني يف اهلوى      5

 ؤاد نصيبــفـي الـــي فـــا لــمــف                    ا ويعينها     ــــذرهــع. ويظهر قليب 6

 ي العز اجلبال الرواسياـــاطاول ف                   ن قومي غنيا وان اكن     ــ. وما أنا ع7

 ُرـيـــســـــك تــيـه إال إلـــقــــوال رف                 ن ندى إال إليك حمله      ـــــا مـــمـــ. ف8

 ؤت نصحه بلبيبــــل مـــا كـــــوم               ل ذي لّب مبؤتيك نصحه        ـــا كـــ. م9

 ا وأدى ـــــهــتــضــــريـــى فــــضـــق                 ام       ـــاس االنـــن ســــل مـــا كـــ. م10

 ى إال البالُءــتـفـا الـــهـــان بــــهــــي                   ي بالٍد     ـض االقامة فـــعـــا بـــ. وم11

 المــــــت إيـــيـــرح مـــجــــا لـــــم                  ن يسهل اهلوان عليه     ــهـــن يــــ. م12

 بي الدار فما عنكم فاعلمي بصبور                    . فما أنا ان شطت بي الدار أو نأت    13

 ان بالتكدير ممتزجا ـــا كــمــربــف                  ل صفو انت شاربه      ــــا كــــم:  26س

 ا ال تشتهي السفن ـمـجتري الرياح ب                ما كل ما يتمنى املرء يدركه                   

 ما نوع خرب ) ما ( ؟ -

 ن االصالح ــــــتشتاقه االحرار م                ماذا على السلطان لو اجرى الذي       :  27س

 جيري الذي نشتاقه من االصالح                 ارًا إن غدًا       ــــماذا على السلطان غ            

 ما نوع ) ما ( يف البيتني وما تأثريها االعرابي ؟  -

 : استبدل ) ليس ( بـ ) ما احلجازية (  28س

 اكـــا فـهـتـغــلـبــب لــيـرقــلوال ال                 كرها      . عندي رسائل شوٍق لست اذ1

 ل مرامياـــــــولكن نصح القوم ج                 ة      ـوبـثـ. ولسُت على شعري أروم م2

 اــرابــم خـهــالقـــت اخـــانــاذا ك                وٍم      ـان قـيـنـٍر بـــامــعــس بــيــ. ل3

 ن انكرت والعجمــــالعرب تعرف م                ن هذا بضائره      ـك مــولــــيس ق. ل4

 ن الضلوع شفيع ـيـن بــكــم يــاذا ل                مودة شافُع      ـي الـٍن فــغـمــ. ليس ب5

 يؤذينا  ان نبتدي باألذى من ليس                  رفا     ـــا شـنـالقـت اخــ. إّنا لقوم اب6

 ُعــافــه دواء نـــــــس لـيـوالقبح ل                  ة     ـلـيـه حـــ. قالت فقبحك ليس ل7

 اح ـــمــســــي الـــــس فـــيــــواهلل ل                  م     ـــدكــــعــبـــاح بــــمــســـ. ان ال8
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) غري عاملة (ثالثا : ما نافية 
ملة الفعلية سواء أكان فعلها ماضيًا أو مضارعًا وهي الداخلة على اجل

. ما النافية الداخلة على الفعل املضارع : 1
تنفي حدوثه يف الزمن احلاضر وال تعمل فيه من الناحية االعرابية 

4,3النجم إِنْ هُوَ إِالَّ وَحْيٌ يُوحَى{  يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى مَا}وَقال تعاىل  *

53يوسف من اآلية أُبَرِّىءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ ألَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ{ امَ}وَقال تعاىل  *

34لقمان من اآلية تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِري{ مَا} وَقال تعاىل  *

272اآلية البقرة من  تُنفِقُونَ إاِلَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ{ مَا}وَقال تعاىل  *

االثر املعنوي : 
تدخل اداة النفي ) ما ( على الفعل املضارع فتنفي حدوثه نفيًا غري مؤكد وحتتاج اىل 

قسم للتوكيد 

ما , لعمرك ما , تاهلل  ما واهلل  *

االثر االعرابي :
ال تعمل فيه من الناحية االعرابية فيبقى الفعل املضارع مرفوعًا أما بالضمة الظاهرة 

ملقدرة أو بثبوت النون اذا كان من االفعال اخلمسة لذاك تسمى ) غري عاملة ( .او ا

الداللة الزمنية : 
تنفي حدوث الفعل بعدها يف الزمن احلاضر بال قرينة زمنية فال يصح ان نضع كلمة 

 ) اآلن ( أو ) اليوم ( يف اجلملة املنفية بـ ) ما ( الداخلة على الفعل املضارع , وتنفي زمن

املستقبل بقرينة زمنية فإن وجدت الكلمات ) غدًا , بعد غد ( يف اجلملة املنفية بـ

) ما + فعل مضارع ( فان الزمن سيكون مستقباًل .

م عجم ـهـوكـلـتفلح عرب م    اـــلوك ومــمـــا الناس بالـــمـــقال الشاعر : إّن س :

اذا مل يكن فوق الكرام كرام  وما تنفع اخليل الكرام وال القنا          

ما االثر االعرابي واالثر املعنوي والداللة الزمنية ألداة النفي ؟ -
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االثر االعرابي : ال تؤثر على الفعل املضارع بعدها فيبقى الفعل بعدها مرفوع ) ال تعمل فيه من  ج :

 ية ( الناحية االعراب

 االثر املعنوي : تنفي حدوث الفعل بعدها نفيا غري مؤكد وحتتاج اىل قسم للتوكيد 

 الداللة الزمنية : تنفي زمن احلاضر بدون قرينة زمنية 

 لعمرك ما يغين الثراء عن الفتى         اذا حشرجت وضاق بها الصدُر س :

 داة النفي ؟ ما االثر املعنوي واالثر االعرابي والداللة الزمنية أل -

 االثر املعنوي : نفت حدوث الفعل بعدها نفيا مؤكد لوجود اداة القسم ) لعمرك (  ج :

 االثر االعرابي : ال تعمل فيه من الناحية االعرابية 

 الداللة الزمنية : نفت زمن احلاضر وبدون قرينة زمنية ) ما + فعل مضارع ( 

 !! انتبه 
ع وجاء يف سياق مجلتها الكلمات ) غدا , بعد غد , مستقبال , .... ( اذا دخلت ) ما ( على الفعل املضار

 فالزمن سيكون مستقباًل , ألن اداة النفي ) ما ( تنفي زمن املستقبل بقرينة لفظية 

 مثال : 
 يدرُس الطالُب ) نفت زمن احلاضر وبدون قرينة زمنية ( ما  *

 يدرس الطالب اآلن  مافال يصح ان نقول : 

 يدرس الطالب اليوم  ما                                 

 وتنفي زمن املستقبل بقرينة زمنية 

 يدرس الطالب غدًا    ) نفت زمن املستقبل لوجود قرينة زمنية تدل على املستقبل ( ما  *

 قال الشاعر : لعمرك ما ادري واني ألوجل        على أينا تعدوا املنية أوُل س :

 ) ما ( وكيف تقول اذا اردت جعله على زمن آخر ؟ ما زمن املضارع بعد -

 نفت زمن احلال وبدون قرينة زمنية  ج :

 جنعله دااًل على املستقبل : ما أدري غدًا

 ما احسب البعد إال كان حيسدني         على دنوك يا مشسي ويا قمري  س :

 ما زمن املضارع بعد ) ما ( ؟ اجعله بزمن آخر . -

 نفت زمن احلال  ج :

 جنعله دااًل على املستقبل : ما احسب البعد غدًا 
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 . ما نافية غري عاملة داخلة على الفعل املاضي2
تدخل اداة النفي ) ما ( على الفعل املاضي وتنفي حدوثه يف الزمن املاضي وتنفي حدوث الفعل بعدها 

  نفيا غري مؤكد وحتتاج اىل قسم للتوكيد وال تؤثر فيه من الناحية االعرابية

 16البقرة من اآلية  رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِين{ مَا}فَقال تعاىل  *

 2,1النجم  ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى{مَا   }وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىقال تعاىل  *

 191آل عمران  ار{خَلَقْتَ هَذا بَاطِالً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّ مَا}رَبَّنَا  قال تعاىل *

 118النحل من اآلية  ظَلَمْنَاهُمْ وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُون{ مَا}وَقال تعاىل  *

 وال محلتين حنو فاحشة رجلي                     أهويت كفي لريبة      ا ـــملعمرك  *

 ن أخالق الرجال تضيق ـــكــول                 ضاقت بالد بأهلها         اـــــملعمري  *

 ٍع رمنَي اجلمر أم بثمانـــبـسـب                    أدري وان كنت داريًا       اــــــمواهلل  *

 رون بأنفاسيـــقــإال وذكرك م                     واهلل ما طلعت مشس وال غربت      *

 تاج اىل قسم للتوكيد االثر املعنوي : تنفي حدوث الفعل بعدها نفيًا غري مؤكد وحت

 االثر االعرابي : غري عاملة 

 الداللة الزمنية : تنفي زمن املاضي بدون قرينة زمنية 

 تطبيقات 
 أتذكر اليوم ما القيت من كمٍد       ام قد كفاك رسولي بالذي ذكرا : 1س

 انف ما حتته خط بأداة نفي مناسبة . -

 أما تذكر ما القيت  ج :

كلمة ) اليوم ( ألن ) ما ( اذا دخلت على الفعل املضارع تنفي زمن احلال بدون قرينة  اىل حذف مع االنتباه

 زمنية 

قد يزاد حرف اجلر ) من ( لتوكيد النفي بـ ) ما ( على الفاعل أو املفعول به اذا كانا نكرتني  فائدة :

 ويعرب الفاعل يف هذه احلالة جمرور لفظا مرفوع حماًل 

 19املائدة من اآلية  { ا مِن بَشِريٍجَاءنَ مَا}قال تعاىل  *

 من : حرف جر زائد , بشري : فاعل جمرور لفظا مرفوع حماًل 
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ويعرب املفعول به : جمرور لفظا منصوب حماًل 

15يس ون{أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِالَّ تَكْذِبُ مَاأَنتُمْ إِالَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا }قَالُوا قال تعاىل  *

من : حرف جر زائد , شيء : مفعول به جمرور لفظا منصوب حماًل 

انواع ) ما ( غري النافية
. االستفهامية :1

اسم استفهام يستفهم به لغري العاقل واجناسه وللسؤال عن صفة ما يعقل ويعرب 

حسب قواعد معينة خاصة باالستفهام 

 نستدل على ) ما ( االستفهامية من : 
سبقت حبرف جر حتذف ألفها للتخفيف ويعوض عنها بالفتحة اذا أ. 

بـ + ما = ِبَم

لـ + ما + = ِلَم

يف + ما = فيَم

عن + ما = َعمَّ

من + ما = ِممَّ

ب. تأتي ) ما ( االستفهامية يف اجلملة وتعطي معنى السؤال عن الشيء أو صفة الشيء وعند حذفها خيتل 
 ومة معنى اجلملة أو تكون مجلة غري مفه

17طه  تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى{مَا }وَقال تعاىل  *

6االنفطار غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم{ مَا}يَاأَيُّهَا اإلِنسَانُ قال تعاىل  *

49املدثر لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِني{ مَا}فَقال تعاىل  *

20ق االنشقا لَهُمْ الَ يُؤْمِنُون{ مَا}فَقال تعاىل  *

57احلجر خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُون{ مَا}قَالَ فَقال تعاىل  *

دهى الكون أيها الفرقدان  مانبئاني إن كنتما تعلمان             *
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:. املوصولة 2
اسم موصول مبعنى ) الذي ( يدل على غري العاقل يعرب حسب موقعه يف اجلملة وحيتاج 

متام معناه وتسمى اجلملة بعده ) صلة موصول ( ال حمل اىل مجلة أو شبه مجلة بعده إل

, واذا جاءت ) ما ( بعدها احدى ادوات النفي فهي على االغلب موصولة هلا من االعراب 

284البقرة من اآلية  فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي األَرْضِ{ ما}لِّلَّهِ قال تعاىل  *

16االنبياء  رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الَعِبِني{خَلَقْنَا السَّمَاء وَاألَ مَا}وَقال تعاىل  *

69النحل من اآلية  عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ{ مَا}قال تعاىل  *

137البقرة من اآلية  آمَنتُم بِهِ{ مَا}فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ قال تعاىل  *

25الرعد  يُوصَلَ{ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن مَآ}وَيَقْطَعُونَ قال تعاىل  *

40النبأ  قَدَّمَتْ يَدَاهُ{ مَايَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ  }قال تعاىل *

5الصافات بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِق{ مَا}رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَقال تعاىل  *

284البقرة م بِهِ اللّهُ{فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُ مَا}وَإِن تُبْدُواْ قال تعاىل  *

اذا وقعت ) ما ( قبل ) ليس ( أو ) مل ( أو ) ال ( فهي موصولة  : 1مالحظة 

116املائدة  لِي بِحَقٍّ{ لَيْسَ مَالِي أَنْ أَقُولَ  }قال تعاىل *

5العلق  يَعْلَم{مَا لَمْ }عَلَّمَ اإلِنسَانَ قال تعاىل  *

30البقرة  تَعْلَمُون{مَا الَ  }قَالَ إِنِّي أَعْلَمُقال تعاىل  *

32البقرة عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم{مَا  }قَالُواْ سُبْحَانَكَ الَ عِلْمَ لَنَا إِالَّقال تعاىل  *

اذا سبقت ) ما ( حبرف جر ومل حتذف ) ألفها ( فهي موصولة ) مبا / عمَّا / فيما / ... (  : 2 مالحظة

127االنعام كَانُواْ يَعْمَلُون{ مَا}لَهُمْ دَارُ السَّالَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِىل قال تعا *
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 حيث وقعت بني فعلني سابقهما ) علم , دراية , نظر ( احتملت املوصولية واالستفهامية  : 3مالحظة 

 33البقرة من اآلية  كُنتُمْ تَكْتُمُون{ مَاتُبْدُونَ وَ مَا}وَأَعْلَمُ قال تعاىل  *

 9االحقاف من اآلية  يُفْعَلُ بِي وَالَ بِكُمْ{ مَاأَدْرِي  مَا}وَقال تعاىل  *

 18احلشر  قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِريٌ بِمَا تَعْمَلُون{ مَّا}يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ قال تعاىل  *

 عود الضمري على ) ما ( يرجح كونها امسًا موصواًل  : 4مالحظة 

 137البقرة من اآلية  آمَنتُم بِهِ{مَا  }فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِقال تعاىل  *

 ان ) ما ( تكون امسا موصواًل وتكون حرفًا مصدريًا  : 5مالحظة 

 66املائدة من اآلية  يَعْمَلُون{ مَا}سَاء قال تعاىل  *

 قد حيمل املعنى ) ساء عملهم ( و ) ساء الذي يعملون (  -

 49الزخرف  عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُون{ مَا}وَقَالُوا يَاأَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِقال تعاىل  *

 قد حيتمل املعنى ) ادع ربك بعده عندك ( و ) ادع ربك بالذي عهده عندك (  -

  : رية. املصد3
 هي حرف مبنزلة ) ان ( املصدرية تسبك مع ما بعدها مبصدر 

 فعلت       مبعنى  ) سرني فعلك ( ما سرني  *

وتأتي مع افعال االستثناء         واعلم : ان ) ما ( املصدرية ال يليها إال الفعل املاضي وهي حتمل معنى ) مثلما ( 

 ) ما خال , ما عدا , ما حاشا (

 تقدير اآلية : بعصيانهم                                  61البقرة من اآلية  عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُون{ مَا}ذَلِكَ بِقال تعاىل  *

 يم ايديهم تقدير اآلية : بتقد      95البقرة   قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمني{ مَا}وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِقال تعاىل  *

 تقدير اآلية : سعيه                                         39النجم  سَعَى{ مَا}وَأَن لَّيْسَ لإِلِنسَانِ إِالَّ قال تعاىل  *
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 تَبَيَّنَ{ مَانَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ}يُجَادِلُو,  25التوبة من اآلية  رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِين{ مَا}وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ األَرْضُ بِقال تعاىل  *

 14السجدة من اآلية  نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا{ مَا}فَذُوقُوا بِ,  6االنفال من اآلية 

 بكل الذي يهوى ندميي مولع           عداني فإنين      ماميل الندامى  *

 حيث وقعت بعد ) كاف ( التشبيه فهي مصدرية : مالحظة :

 35من اآلية  االحقاف صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ{كَمَا  }فَاصْبِرْ,  13البقرة من اآلية  آمَنَ النَّاسُ{ كَمَا}وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ تعاىل  قال *

  :  . املصدرية الظرفية4
تؤول مبصدر صريح وتقدر بـ ) مدة ( أو ) طاملا ( ويعرب املصدر املؤول من 

 ا والفعل ( يف حمل نصب نائب عن ظرف الزمان ) م

 اذا وضعنا بدال من ) ما ( كلمة ) طاملا ( أو ) مدة ( واستقام املعنى فهي مصدرية ظرفية  : 1فائدة 

االفعال ) ما داَم , ما دمُت , ما عاش , ما عشُت , ما بقى , ما بقيت , ما حييت , غالبا تأتي قبل  : 2فائدة 

  , ما استطعُت ( ما اقام , ما اقمت

 التقدير : طاملا استطعت        88هود من اآلية  اسْتَطَعْتُ{مَا  }إِنْ أُرِيدُ إِالَّ اإلِصْالَحَقال تعاىل  *

 107هود من اآلية  دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَاألَرْضُ{مَا  }خَالِدِينَ فِيهَاقال تعاىل  *

التقدير : مدة بقائي    31مريم  كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّالَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا{ امَ}وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ قال تعاىل  *

 حيًا

 بقى الدهر      ) مدة بقاء الدهر ( ما  إنه          سيبقى عليك احلزنــع منك الرجاء فــــطــقــنـــان يــــف *

 ام عسيب     ) مدة اقامة عسيب ( ــــــأقا ــــــمي مقيم ــــوإن    ب      وـــنـــوب تـــــطـــخــا إن الــنـــارتــأج *

 الم على أخرى  ) طاملا احبت سالمنا ( ـــان كرهته فالســــف    الما      ـــاحبت سا ــــما ــهـيــلــالم عــــــس *

 ندى ببديِلم يرَض الـــات لــــوان م    عاش يرضى به الندى       ماحليف الندى  *

 ت صبًا وجنون ـــبـها ــــمب حبيبه         على النأي ــــحـــمـــم ذكر الــــركــــواذك *

 ه يف الفخر ذكرًا لذاكرـــى لــقــبــوي  اش جمدا مؤثاًل       ــعا ـــمه ــــد لــيــشـــي *

 طالت به رحلة العمر ا مرء ــمـن الليالي وال غفت        عن الــيـت عـلــفــا غــمـــف *
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: . الشرطية اجلازمة 5
وهي اداة شرط جازمة تعرب حسب موقعها من اجلملة وتقع بعدها 

مجلتان مرتابطتان وجتزم فعل الشرط وجوابه 

ما الشرطية اجلازمة اذا وضعنا بدال منها ) إذا ( واستقام املعنى فهي جازمة  *

60االنفال من اآلية  فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ الَ تُظْلَمُون{ تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ مَا}وَقال تعاىل  *

6التوبة من اآلية  اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِني{ ا}فَمَقال تعاىل  *

106البقرة من اآلية  تِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا{نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْ مَا}قال تعاىل  *

197 من اآلية البقرة تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ{ مَاالْحَجِّ وَ } قال تعاىل *

215البقرة  تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيم{ مَا}وَقال تعاىل  *

20املزمل من اآلية  مُوا ألَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ{تُقَدِّ مَا}وَقال تعاىل  *

2فاطر  يُمْسِكْ فَالَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم{ مَايَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَالَ مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا}قال تعاىل  *

أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوالً وَكَفَى بِاللّهِ  مَاأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَّا }قال تعاىل  *

79النساء شَهِيدًا{

وحسبك مين ما تكن اجلوانح  فاضت دموعي ما سأبكيك  *

: . التعجبية 6
) شيء ( مبنية على السكون يف حمل رفع مبتدأ وخربها اجلملة هي نكرة تامة مبعنى 

الفعلية , وذلك يف اسلوب التعجب القياسي بصيغة ) ما أفعله ( 

يأتي بعدها فعل على وزن ) أفعَل ( بفتح ) الالم ( وتنصب االسم الذي بعدها ويعرب مفعوال به اما  *

( فهي استفهامية وليست تعجبية  اذا جاء بعدها كلمة على وزن ) أفعُل ( بضم ) الالم

اقبَح الكفر  ماأشدَّ محرة الورد ! , ما ,  أعظم انتصارََ احلقِّ على الباطل ! ما!  ,  أمجَل الربيَع ما *

واالفالس ! 
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 ما أمجَل الورَد و ما أمجُل الورِدما الفرق بني :  س :

 فهامية ج : ما أمجَل الورَد : ما تعجبية / ما أمجُل الورِد : ما است

 . الزائدة 7
وحذفها ال يؤثر على معنى  حرف زائد يفيد التوكيد ال حمل له من االعراب أ. الزائدة غري الكافة :

  اجلملة 

 282البقرة من اآلية  {دُعُواْ وَالَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِريًا أَو كَبِريًا إِلَى أَجَلِهِ  مَا وَالَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا }قال تعاىل  *

 78النساء من اآلية  { تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ مَاأَيْنَ}قال تعاىل  *

 ر اخلسَف فينا ـــقــأبينا أن ن         سفا      ام الناس خــــامللك سما اذا  *

 أكيال فاني لست آكله وحدي          صنعِت الزاد فالتمسي له      ما اذا  *

 ) إن ( الشرطية اجلازمة اذا جاءت ) ما (  بعدها فتدغم وتكتب ) إّما (  انتبه :

  58االنفال  ذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ الَ يُحِبُّ اخلَائِنِني{تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِ إِمَّا}وَقال تعاىل  *

 23االسراء من اآلية  يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِالَهُمَا{ إِمَّا }قال تعاىل *

 36فصلت  هِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم{يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّ إِمَّا}وَ* قال تعاىل 

 ) أّي ( الشرطية اجلازمة اذا جاءت بعدها ) ما ( فهي زائدة غري كافة وتكتب ) أّيما ( و ) أيًا ما (  انتبه :

  28القصص  هُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل{األَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَالَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّ أَيَّمَا}قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قال تعاىل  *

تَدْعُواْ فَلَهُ األَسْمَاء الْحُسْنَى وَالَ تَجْهَرْ بِصاَلَتِكَ وَالَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ أَيًّا مَّا }قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ  قال تعاىل *

 110االسراء  بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيال{

 159آل عمران  رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ{ مَا}فَبِقال تعاىل  *
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 40املؤمنون  قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِني{ عَمَّا}قَالَ قال تعاىل  *

 25نوح  يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا{ خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْمِمَّا }قال تعاىل  *

 د اصاب فؤاديــــهم اراه ق                    سقٍم ولكين شفينما من غري  *

 شيئًا إن كل العمر ال يعدل               ب نرى     ـــــحا ـــموكالنا دون  *

 خربٍة وجتريب ما أحـــب بـــغــداد والـمـقام بها                    من بعد  *

 ب. الزائدة الكافة 

 10احلجرات  الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون{ إِنَّمَا}قال تعاىل  *

 6االنفال من اآلية  يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُون{ كَأَنَّمَا}قال تعاىل  *

 110الكهف من اآلية  أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ{ إِنَّمَا }قُلْ* قال تعاىل 

 الدهر اقبال وادبار  لكّنما           حنن الذين اعرنا الكون بهجته     *

 جيوز دخوهلا على اجلمل الفعلية  مالحظة :

 32املائدة من اآلية  قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا{ أَنَّمَانَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي األَرْضِ فَكَ }مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِقال تعاىل  *

 28فاطر من اآلية  {يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّمَا }قال تعاىل *

 33االحزاب من اآلية  يْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِريًا{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَإِنَّمَا }قال تعاىل  *

 يسرني جناحك ما ـطالينجح املهمل ,  قّلما *

 إال واصبح يف فضفاضة النغم                         صرب االنسان حمتسبا قلما  *
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صربت وما هذا بفعل شجي القلب  لشدما كتمت احلب قالت فلما  *

اء قليل ــــوفــدي والــهـعــوفيت ب فطاملا ي ال اثين عليك ـــالــوم *

 2احلجر  نُواْ مُسْلِمِني{}رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَا قال تعاىل* 

ربَّما جتمعنا األيام على فعل اخلري  *

. النكرة املوصوفة 8
26البقرة من اآلية بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا{ مَّا}إِنَّ اللَّهَ الَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَالً قال تعاىل  *

ما أكرمت رجاًل  *

92آل عمران من اآلية تُحِبُّونَ{ مَّاالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِ}لَن تَنَ) ما ( يف قوله تعاىل  مالحظة :

ألن احملبة ال تنفق وإّنما هي مبعنى ) الذي ( على الرغم من اتصاهلا وعدم ال جيوز ان تكون مصدرية 

استقالهلا يف الرسم اإلمالئي .

س : استخرج انواع ) ما ( من النصوص التالية : 

اْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ }وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِنيُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِنيَ كَفَرُو. قال تعاىل 1

تَّى يَقُوالَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرْ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَ

إِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ واَلَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إاِلَّ بِ

ون{لِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي اآلخِرَةِ مِنْ خَالَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُيَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَ

}وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَالَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَاب{

اعِدُون{قَالُواْ يَامُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِال إِنَّا هَاهُنَا قَ}

}والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِاآلخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون{
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 ايَ فَاتَّقُون{أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَالَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَالَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيالً وَإِيَّ }وَآمِنُواْ بِمَا

ضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ }بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَ

 بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِني{

 }وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِنيَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِني{

مِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِالَّ أَن }وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَ

 يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيم{

 هِمْ وَكِيال{}رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْ

 }وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا{

كْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ }إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي األَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَ

 اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِري{ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ

 أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا{}مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ 

 مُضِيًّا وَالَ يَرْجِعُون{ }وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا

 هَّار{}لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الَّصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاء سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَ

 ذُو عِقَابٍ أَلِيم{}مَا يُقَالُ لَكَ إِالَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ

 }مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالَّمٍ لِّلْعَبِيد{
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 بِمَلُوم{}فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ , }وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد{, إِالَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد{}مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ 

 }وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَة{,}وَمَا عَلَيْكَ أَالَّ يَزَّكَّى{,}وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيالً مَا تُؤْمِنُون{

لرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ الَ }وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ ا

 }إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِني{,}قُتِلَ اإلِنسَانُ مَا أَكْفَرَه{,يُؤْمِنُون{

لَيْهِمْ ا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَالَ خَوْفٌ عَ}قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّ,ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون{}

 }ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِري{,وَالَ هُمْ يَحْزَنُون{

 }إِنْ هِيَ إِالَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِالَّ,}أَمْ لِإلِنسَانِ مَا تَمَنَّى{

يْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ }إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَ,اءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى{الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى األَنفُسُ وَلَقَدْ جَ

  الَ يُحِبُّ الْفَرِحِني{الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ الَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ

قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا  }قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

 وَالَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُون{
 ال ما ذا مسلمًاــمـــويقول بيت ال                ا ذا عاقاًل     ــ. حتى يقول الناس م2

 ده والنزاالـــن وحـعــطـب الـلــط                أرٍض     ــان بـــبـجــال الـــا خــــاذا م

 ع مثله صنعاــنــصـس تـيــا لـــم                دي    ـك يــيـت الـــا وشـــك مــيــوال

 ار الذي يبغي الفخار بنفسهــخــف              ر بالعظم الرميم وإمنا      ــخـفـا الـــم

 ي أمانيناـا فـايـنـمـنا الــو رأيـــول                ا دون نيل منى     ما يظهر العجز من

 ما اورد املصطفى املختار من خرب                 ي النخل شرفه     ــــت الفرات وانــان

 ل مسٍع عن سواها بعائقـــا كــهــب                 س اوتار مزهر   ـــا جـــب اذا مـــادي

 ي احلاجات إال تنائيا ــك فــوتــلــب                ا بيين وبينك بعدما     ـــم ال زادـــف
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 ا قائد ــهـا لـــى مــمــعــا الــهــأنـــك               وم حائرة    ــجـنــذه الــــال هــا بـــم

 بالقصر  ا عيبت االسحارـــمــربــف                 ا احسن الليل ميضي كله سحرا   ـــم

 ( مل )اداة النفي  .3
اداة نفي وجزم وقلب خمتصة بالدخول على الفعل املضارع تنفي حدوثه نفيا مؤكدا وال حتتاج اىل قسم 

 للتوكيد وجتزم املضارع بعدها وتقلب زمانه اىل املاضي 

قسم  ختتص بالدخول على الفعل املضارع فتنفي حدوثه نفيا مؤكدا وال حتتاج اىل األثر املعنوي :

 للتوكيد 

 جتزم الفعل املضارع بعدها  االثر االعرابي :

 عالمات جزم الفعل املضارع
 . السكون : اذا كان الفعل املضارع صحيح اآلخر : مل يدرْس1

 . حذف النون : اذا كان من االفعال اخلمسة : مل يدرسا , مل يدرسوا , مل تدرسي 2

, مل يرِم  ي :يرم ,  مل يسَع  : يسعى,  مل يدُع  : يدعو حنو اذا كان معتل اآلخر . حذف حرف العلة : 3

, مل ينم  : ينام, مل خيب  : يب, خي مل يكن  : يكون  حنو: قبل االخر وايضا حيذف حرف العله اذا كان ما

 .مل يطب  :  يطيب

مسبوق بـ , مبعنى ) كل فعل مضارع تقلب داللة الفعل املضارع من احلاضر اىل املاضي  الداللة الزمنية :

 مل تكون داللته الزمنية زمن املاضي 

 االستبدال
اذا اردنا استبدال النفي الوارد بـ ) مل ( أي اذا طلب يف السؤال استبدال النفي بـ ) مل ( بأداة نفي اخرى 

 فنتبع اخلطوات التالية 

النفي بـ ) مل ( نفي مؤكد . نقوم حبذف ) مل ( ونستبدهلا بـ ) واهلل ما ( : لكي حنافظ على قوة التعبري ألن 1

 فيجب ان نستبدهلا بأداة نفي أخرى مؤكدة 

 . نقوم بتحويل الفعل املضارع بعد ) مل ( اىل فعل ماض بعد ) واهلل ما ( 2

 مل يدرْس حممد  : عند االستبدال : واهلل ما درَس حممد  *

 حل فليس له ما عاش منه مصا      س : اذا املرء مل يكفف عن الناس شره     

 استبدل ) مل ( بـ ) ما (  -

 ج : واهلل ما كف عن الناس شره 

 وال محلتين حنو فاحشة رجلي              لعمرك ما أهويت كفي لريبة   *
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) لعمرك ما ( نفي مؤكد فعند االستبدال خنتار اداة نفيها مؤكد وهي ) مل ( مع حتويل الفعل انتبه 

 : مل أهِو كفي لريبٍةاملاضي اىل مضارع جمزوم فتصبح اجلملة 

( نفي مؤكد وال حتتاج اىل قسم  ملال يصح ان نقول ) واهلل مل ( ألن النفي بـ )  مالحظة مهمة جدا :

ونفيها اقوى واكثر توكيدًا من نفي ) ما ( ألن ) ما ( حتتاج اىل قسم لتوكيد 

 نفيها 

تة وكانت اداة النفي هي ) مل ( فنتبع اذا طلب منا يف السؤال حتويل اجلملة املنفية اىل مجلة مثب انتبه :

 اخلطوات التالية : 

 . حنذف اداة النفي ) مل ( 1
 بعد ) مل ( اىل ماضي . نقوم بتحويل الفعل املضارع 2

 يدرس : درَس مل *

 يصْل : وصَل مل *

ىل والسبب ألن ) مل ( عند دخوهلا على الفعل املضارع نفت زمن املاضي وعند حتويل اجلملة من منفية ا

 مثبتة جيب احلفاظ على الزمن 

 الفرق بني ) مل ( و ) ما (

 معنى ـية الـاحـن نــم
ان النفي بــ ) مل ( اقوى واكثر توكيدا من النفي بــ ) ما ( الداخلة على الفعل 

ملضارع بنفس قوة املضارع , ولكي جنعل اداة النفي ) ما ( الداخلة على الفعل ا

 التعبري جيب ان تسبق بقسم 

 من الناحية االعرابية 
اذا دخلت ) ما ( على الفعل املضارع فهي غري عاملة فيه وال تؤثر على مرتبته 

) مل ( على الفعل املضارع عاملة ( اما اذا دخلت  االعرابية ألنها ) نافية غري

 فتجزمه 

 ة الزمنية ــداللـال
ى الفعل املضارع فتنفي نفس زمن الفعل مبعنى انها تنفي اذا دخلت ) ما ( عل

زمن احلاضر , أما اذا دخلت ) مل ( على الفعل املضارع فإنها تقلب داللته الزمنية 

 من احلاضر اىل املاضي .
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ما تعلمون  :  تعلمون : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من االفعال اخلمسة والداللة  *

: نفت زمن احلاضرالزمنية 

مل تعلموا  :   فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من االفعال اخلمسة والداللة الزمنية : 

زمن املاضي .

استبدل موضع اداتي النفي ) ما تعلمون ( , ) مل تعلموا ( , س : 

ج : ما تعلمون : عند االستبدال تصبح : مل تعلموا

ستبدال تصبح : ما علموامل تعلموا  : عند اال  

اذا سبقت ) مل ( بـ ) إذا ( املتضمنة معنى الشرط غري اجلازمة فهي حرف نفي وجزم فقط وال انتبه :

 تقلب داللة زمن الفعل املضارع اىل املاضي ألن ) إذا ( ظرف ملا يستقبل من الزمان .

39النور من اآلية دَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب{يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَلَمْ  }حَتَّى إِذَا جَاءهُقال تعاىل  *

ظمئت  وأي الناِس تصفو مشاربه   تشرب مرارا على القذا      مل اذا أنت  *

س ـلـتــخـمـي الكرا أو خلسة الــــف  ًا      ــمـلــك إال حــلــن وصــكــي مــــل *

24يونس من اآلية }فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِاألَمْسِ{قال تعاىل س : 

47املائدة من اآلية }وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون{قال تعاىل   

به  ؟ما زمن املضارع يف اآليتني الكرميتني ؟ وما اعرا -

مالحظات حول اداة النفي ) مل (
مل . اذا كان الفعل املضارع معتل الوسط مثل ) يقول ( فعند نفي الفعل بـ ) مل ( حيذف منه حرف العلة ) 1

يقل ( 

لَمْ وَ  يُولَدمْ لَيَلِدْ وَ لَمْ  اللَّهُ الصَّمَد  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. قد تأتي ) مل ( نافية لكل االزمنة كما يف قوله تعاىل 2

4,3,2,1االخالص يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد{
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 ( اــّمـل) اداة النفي . 
اداة نفي وجزم وقلب ختتص بالدخول على الفعل املضارع فتنفي حدوثه وجتزمه وتقلب داللته الزمنية 

 من احلاضر اىل املاضي املتصل باحلاضر ) املستمر ( 

 ا (ــمـالفرق بني ) مل ( و ) ل
 ملا مل

 ان النفي بـ ) مل ( اقوى واكثر توكيدًا

    النفي بـ ) ملا ( اضعف واقل توكيدًا من 

 ) مل (

ان الفعل بعد ) مل ( نفيه منقطع وال 

 نتوقع حصول الفعل بعدها

الفعل بعد ) ملا ( النفي فيه غري منقطع 

 ونتوقع حصول الفعل بعدها

مة جيوز وقوعها بعد ادوات الشرط اجلاز

 وغري اجلازمة

 ) إْن , إذا , َمْن , لو , مّلا (

 ال جيوز وقوعها بعد ادوات الشرط

 تطبيقات : 
 14احلجرات من اآلية  }قَالَتِ األَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ اإلِميَانُ فِي قُلُوبِكُمْ{قال تعاىل :  1س

  ت اداتا نفي استخرجهما ثم اعرب ما بعدهما , ثم اذكر زمن كل أداة ورد -

 ج : مل و  ملا 

 تؤمنوا  : فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من االفعال اخلمسة 

 يدخل : فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون 

 ية ) ماٍض مستمر للحاضر ( زمن النفي يف األداة االوىل ) ماٍض ( وزمن النفي يف األداة الثان

 8ص }أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَاب{قال تعاىل :  2س

 استخرج اداة النفي ؟ وبني االثر االعرابي والداللة الزمنية  -

 ج : ملا : اداة نفي وجزم وقلب 

 ارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من االفعال اخلمسة يذوقوا : فعل مض

 الداللة الزمنية : ملا نفت زمن املاضي املتصل باحلاضر

 

 



للصف السادس العلمي

142 آل عمران}أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِين{قال تعاىل :  3س

60يوسف  }فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَالَ كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَالَ تَقْرَبُون{قال تعاىل 

ما الفرق بني ) مل ( و ) ملا ( يف النصني ؟ -

. ان النفي بـ ) مل ( اقوى واكثر توكيدا من النفي بـ ) ملا ( 1ج : 

وله أما الفعل بعد ) ملا ( النفي فيه غري منقطع . ان الفعل بعد ) مل ( النفي فيه منقطع وال ميكن حص2

وميكن حدوثه ) متوقع حدوثه ( 

. وقعت ) مل ( بعد اداة الشرط ) إن ( وال جيوز وقوع ) ملا ( بعد اداة الشرط 3

اذا طلب منا يف السؤال حتويل اجلملة املنفية بـ ) ملا ( اىل مجلة مثبتة فعلينا استبدال: 1مالحظة 

ا ( بـ ) قد ( والفعل املضارع بعد ) ملا ( بـ ) فعل ماضي بعد قد ( ) مل

يدرْس : عند االثبات : قد درَس  ملا *

يصْل : عن االثبات : قد وصَل  ملا *

بـ ) قد ( اىل مجلة منفية نستعمل األداة ) ملا (  املسبوقة اذا طلب منا حتويل اجلملة املثبتة: 2 مالحظة

يشارك ملا  النفي :قد شارك  : عند  *

هوًى تهادن فيه املاء والنار س : قد انكر الناس من دمعي ومن حرقي

انِف صدر البيت بأداة نفي مناسبة  -

ج : ملا ينكر الناس 

جيوز يف ) مل ( ان يكون زمنها مستقبال اذا سبقت بـ ) اذا ( الشرطية مهمة : 3 مالحظة

اذا مل يكفف عن الناس شره  *

وال جيوز ذلك يف ) ملا ( ألنها ال تسبق بأدوات شرط 

. خصوصيتهما باملضارع فال يدخالن على غري الفعل املضارع 1

. كونهما للنفي فهما ينفيان ما دخال عليه 2

. يقلبان املضارع من احلال اىل املاضي معنًى وزمن3

 ( و ) ملا ( حرفان للنفي. احلرفية حيث ان ) مل4

. كونهما جازمتان أي جيزمان الفعل املضارع 5
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 ا (ــّمــانواع ) ل
 . ملا + فعل مضارع 1

اداة نفي وجزم وقلب ختتص بالدخول على الفعل املضارع تنفي حدوثه وجتزمه 

 وتقلب داللته الزمنية من احلاضر اىل املاضي املتصل باحلاضر

 يسافْرملا  /يصْل ملا يدرْس / ملا  *

 . ملا + فعل ماضي2
ليست جازمة وإمنا ظرفية مبعنى ) حني ( اذا دخلت ) ملا ( على الفعل املاضي فهي 

 اداة شرط غري جازمة مبنية على السكون يف حمل نصب ظرف 

 شواهد : 
 77يونس  لِحُ السَّاحِرُون{جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَـذَا وَالَ يُفْ لَمَّا}قَالَ مُوسَى أَتقُولُونَ لِلْحَقِّ قال تعاىل  *

 انقضى ما بيننا سكن الدهر  لماف                   عجبت لسعي الدهر بيين وبينها    *

 ت العمر والشوق املذاباــــــويــــط               ادر االحباب عيين       ــــغ اــمـــلـــف *

 مقل ـب فاضت الـــريـــان اللقاء ق                 أتاني رسول منك يبلغين     ا ــــمــل *

 ما بدا لكاـــباعدُت حبل الوصل ل                  اًل    ــــــك واصـــــتـــان رأي اـــمـــل *

يف النصوص اعاله ال تعد ) ملا ( جازمة ألنها دخلت على الفعل املاضي فهي حينية ظرفية  وتعرب :  *

 كون يف حمل نصب ظرفاداة شرط غري جازمة مبنية على الس

 اذا جاءت ) إْن ( بعد ) ملا ( فهي زائدة ال تؤثر على ) ملا (  انتبه :

 اذا سبقت ) مل ( بـ ) ملا ( فهي حينية ظرفية لدخوهلا على الزمن املاضي  : 1مالحظة 

 له هجاه قواًل          أشد عليه من وقع احلسام نمل يملا  *

 ة ظرفية  / مل : اداة نفي ملا : حيني

اذا دخلت ) ملا ( على فعل ماضي فهي غري جازمة فإذا طلب منا حتويلها اىل اداة جزم نقوم  : 2مالحظة 

 بتحويل املاضي اىل مضارع جمزوم 

 اىل االفعال املعتلة ألن عالمة اجلزم حذف حرف العلة  مع  االنتباه

 ألمر حيوِ املا حوى األمر: عند التحويل : ملا  *
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 نسَع ملا : سعينا : عند التحويلملا  *

 يقات بتط
 قال الشاعر : فيا لكنٍز شكت منا جــواهره               وضاع عن نفسه لـما اضعناه:  1س

 أملاتصُح والشيب فوق رأسي                أملاأ فؤادي متى املتاب                                         

 ( االوىل جازمة  , ملاذا ؟. ال تعد ) ملا 1

 ج : ألنها اداة شرط غري جازمة مبعنى ) حني ( دخلت على الفعل املاضي

 . يف البيت الثاني , ما الفرق فيما حتته خط ؟2

ج : أملا االوىل : متكونة من همزة االستفهام + اداة النفي ملا ) أملا ( دخلت على الفعل املضارع اجملزوم بها ) 

 جمزوم حبذف حرف العلة ألنه معتل اآلخر تصُح ( : مضارع

 أملا الثانية : جاءت مبعنى ) أنتشر (

 ومحلوها وسارت باهلوى اإلبل                     بح عيسهم      ـما أناخوا قبيل الصـل:  2س

 اما جيرني إن ظمئت شرابــول                     ي الُدنا     ـوهل نافعي أن يكثر املاء ف         

 وردت ) ملا ( يف البيتني اعاله , فما نوعها ؟ وملاذا ؟ -

 ج : ملا يف البيت االول : أداة شرط غري جازمة لدخوهلا على الفعل املاضي 

 ملا يف البيت الثاني : اداة نفي وجزم وقلب      

 عذاب ى الكفار سوط ـــلـيصب ع              َر ان اهلل ال ربَّ غريه     ــــــأمل ت:  3س 

 إن ساح طاب وإن مل جيِر مل يطِب                إني رأيت وقوف املاء يفسده               

 ما األثر االعرابي واألثر املعنوي والداللة الزمنية ألداتي النفي الواردة يف البيتني ؟ -

 ج : االثر االعرابي : جزم الفعل املضارع بعدها 

 دها نفيا مؤكدًا وال حتتاج اىل قسم االثر املعنوي : تنفي املضارع بع

: يف البيت االول : نفت الزمن املاضي / يف البيت الثاني : نفت زمن املستقبل النها مسبوقة الداللة الزمنية 

 بـ ) إن ( الشرطية 

 واجب بييت : 
 اذا مل ينْل منه أٌخ وصديٌق               خليليَّ إن املال ليس بدافٍع      :  1س

 خفضت إال لباريها اجلبينا                 م تعرْف القيَد وال     ــأرضه ل         

 وردت أداة النفي ) مل ( يف البيتني , فما عملها وما الزمن الذي نفته ؟ -

 وصوَت زئريي بني قعقعة اللجم            فلم يسمعوا إال صليَل السيوِف    :  2س

يف البيت جوابا للقسم ؟ ثم اجعل النفي الوارد جائزا ان يكون جوابا  ملاذا ال جيوز ان تكون اداة النفي -

 لقسم .
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م أزَدْد بها إال غرامًاـــــــول  ا إال ودادًا   ـهــم ُأحِدْث لــــلـــف:  3س

ًا فليس له إال الفراق عقاب  اذا اخلّل مل يهجرَك إال ماللًة     

ما االثر االعرابي واالثر املعنوي والداللة الزمنية ألداة النفي ) مل (  ؟  -

( لن )اداة النفي  .5
) حرف  مؤكدًا نفيًااملستقبليفحدوثهوتنفيفتنصبهاملضارعالفعلعلىبالدخولختتصنفياداة

وال حتتاج اىل قسم لتوكيدها  زمنيةنفي ونصب واستقبال ( تنفي زمن املستقبل نفيا مؤكدًا بدون قرينة 

اذا دخلت ) لن ( على الفعل املضارع فال جيوز ان نضع قرينة زمنية تدل على زمن املستقبل فال يصح  *

ان نقول : لن ابرح مكاني غدًا 

ال جيوز ان تسبق ) لن ( بقسم ألن نفيها مؤكد  مع  االنتباه :

 شواهد : 
92آل عمران من اآلية  حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ{ تَنَالُواْ الْبِرَّلَن } تعاىلقال *

51التوبة يُصِيبَنَا إِالَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْالَنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُون{لَّن  }قُل تعاىلقال *

22اجلن  وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا{يُجِريَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ  لَن}قُلْ إِنِّي  تعاىلقال *

العرباتلعقحتىاجملَدتبلَغلن   آكله أنَت مترًا اجملَد حتسب ال : الشاعرقال *

الزمنيةفتقلب الداللةاملضارعالفعلعلىبالدخولخيتصاناستقبالحرفا) س ( , ) سوف (  *

. املثبتةاجلملحالةيفبلاملستقاىلاحلاضرمنللمضارع
من)سوف,سني(وحنذف)لن(االداةفنختاربهمايسبقالذيالفعلننفياناردنافاذا

املنفيةاجلملحالةيفعملهمابنفسيقومألنهاجلملة

حممديدرَسلن: النفيعند: حممديدرسسوف *
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عالمات نصب الفعل املضارع
يشارَكلن يدرَس / لن ذا كان صحيح اآلخر حنو : ا الفتحة الظاهرة. 1

أو معتل اآلخر بالياء أو الواو : يدعَو / يرمَي 

17اجملادلة الِدُون{تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَالَ أَوْالَدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَ لَن}قال تعاىل  *

14الكهف  نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا{لَن }فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ قال تعاىل  *

لن يشفىيسعى / لن اذا كان معتل اآلخر بااللف :  الفتحة املقدرة. 2

120البقرة من اآلية تَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ{تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَالَ النَّصَارَى حَ لَن}وَقال تعاىل  *

لن تدرسي / لن يدرسا اذا كان من االفعال اخلمسة حنو : لن يدرسوا /  حذف النون. 3

24البقرة لِلْكَافِرِين{تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ  لَن}فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَقال تعاىل  *

مقارنة بني ) مل ( و ) ملا ( و ) لن (
لن ملا مل

اداة نفي ونصب وقلباداة نفي وجزم وقلباداة نفي وجزم وقلب

نفيها منقطع مؤكد وال 

حتتاج اىل توكيد

نفيها غري منقطع ومؤكد 

وال حتتاج اىل توكيد 

نفيها مؤكد وال حتتاج اىل 

توكيد

ضيتنفي زمن املا

تنفي زمن املاضي املتصل 

باحلاضر

تنفي زمن املستقبل

اثباتها : حبذفها من اجلملة 

وحتويل املضارع اىل ماضي

اثباتها : حبذفها من اجلملة 

وحتويل الفعل بعدها اىل         

قد + فعل ماضي

اثباتها : حبذفها من اجلملة 

وحتويل الفعل املضارع اىل

 س / سوف + فعل مضارع



 للصف السادس العلمي
 

 
 

 واجب بييت :
 ستبدي لك االيام ما كنت جتهله :  1س

 انف اجلملة بأداة نفي مناسبة مراعيًا الزمن  -

 سأكتم ما القاه من حرق االسى          عليه ولو إني أموت بدائي:  2س

 لو اردت صدر البيت فقط , فماذا تقول ؟ -

 عن اوطانه وجفا االهال اذا باَن             وكل غريٍب سوف ميسي بذلٍة    :  3س

 انف الفعل ) ميسي ( بأداة نفي مناسبة  -

  ) ليس ـب املشبهات من ( ( الَت) اداة النفي . 6
 هلا امسا االول ترفع واخلرب املبتدأ مجلة على تدخل ليس عمل تعمل , النفي اختصار تفيد نفي اداة

 هلا خربا الثاني وتنصب

 ) ليس ( :  عن ختتلف شروط وهلا ) ليس ( ـب فيالن من اوجز ) الت ( ـب النفي ان *

  ) ....الدهر / احلني / الساعة / الوقت ( الزمان امساء من معموالها يكون ان. 1
  املنصوب اخلرب وابقاء االسم حذف واالكثر معموليها احد حيذف ان. 2

 : مثال
 جٍد وقُت الوقُت = واخلرب املبتدأ مجلة *

 جٍد وقَت الوقُت الَت : نقول ) الت ( ـب النفي عند
 جٍد وقَت الَت : النهائية اجلملة تكون وجوبًا الت اسم وحبذف *

 ) الت ( بـ النفي مجلة ترتيب طريقة يبني توضيحي جدول

 احلل النهائي توضيح مجلة املبتدأ واخلرب
 الَت دقيقَة حسٍم الت الدقيقُة دقيقَة حسم الدقيقُة دقيقُة حسٍم

 الت وقَت تقارٍب الت الوقُت وقَت تقارٍب الوقُت وقُت تقارٍب

 الَت ساعَة جٍد الت الساعُة ساعَة جٍد الساعُة ساعُة جٍد

 الت أواَن سعٍد الت الدهُر أواَن سعٍد الدهُر أواُن سعٍد



 للصف السادس العلمي
 

 
 

 الت + اسم نكرة منصوب من امساء الزمان + مضاف اليه جمرور القاعدة :

 :  شواهد
 َر عجيٍبــيــوعجيُب الزماِن غ           حنَي مشيٍب          الَتشــاب رأسي و *

 ع مبتغيه وخيمــرتـوالبغي م     َة مندِم              ــاعــس َتندم الُبغاة وال *

 ــبـــــِرـــسـاعــــــــــَة صـ الَتف       ـاب طـيفـَك عـــــنـــــي            ـان غـــ *

 اذا دخلت ) الت ( على غري اسم زمان , كانت مهملة ال عمل هلا وتعرب : حرف نفي مهمل  مالحظة :

 جمرُي الَت حنَي جوارك يبغي             خائٍف من للهفة عليك فيـهـل *
 ) لنا أو لكم  ( تقديره حمذوف وخربه بالضمة مرفوع مبتدأ : جمرُي/     مهمل نفي حرف : الت

 سعٍد ارُض الَت *

 الزمان اسم لغري دخلت ألنها مهمل نفي حرف الت

 أرض : مبتدأ مرفوع بالضمة خربه تقديره ) لنا أو لكم (                                   

 سعٍد وقَت الَت  جلعلها عاملة : 
 الزلل مراجعة اوان االوان  س :

  تغيري من حيدث ما وضح ثم مناسبة نفي بأداة اجلملة انِف -

 : وجوبا االسم حنذف ثم , زمان امسي واخلرب املبتدأ الن ) الت ( االداة خنتار: ج 
 الزلل مراجعة أواَن الَت

 مالحظة
 , ورفعه التعريف ) ال ( بإضافة اخلرب لفظ من وجوبا (  احملذوف الت اسم   (املبتدأ يقدر .1

 . قد حيذف خرب ) الت ( وهو قليل , حنو : والَت حنُي مناِص 2

 و : واو احلالالوا

 الت : حرف نفي عامل

 حنُي : اسم الت مرفوع  وهو مضاف 

 مناص : مضاف اليه جمرور وخرب ) الت ( حمذوف تقديره ) لنا أو لكم ( 
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 جًدا مهمة اسئلة
 خط حتته ما اعرب : س

   )مندٍم ساعَة والَت ونادوا: )  تعاىل قال

 تقديره وجوبا حمذوف الت واسم ليس عمل عملي عامل نفي حرف : الَت / حالية الواو : والت : ج
 ) الساعُة (

 مضاف وهو الفتحة نصبه وعالمة منصوب الت خرب : ساعَة      
 جمرور اليه مضاف : مندٍم      

 يف ) ومعموليها الت  ) من االمسية اجلملة وتعرب احلال ) واو ( هي ) الت ( تسبق اليت الواو :انتبه
 حال نصب حمل

 : وزاري س
  وخيم مبتغيِه ُعـــــرتـــم والبغي               مندِم ساعَة والت اُةــغـــبـــال دَمـن .1

  رارــاالح داوةــــع انــــالزم خلق               مساملا تـرصــح وان الزمان ليس. 2

  المــســـب فارجعي الزيارِة تــــوق               ذا ليس القلوب دةـائــص طرقتك. 3

  ؟ عنها ختتلف فبماذا ) ليس ( ب املشبهات من ) الت ( كانت اذا االول البيت يف أ.

  ) ليس ( ـب االول البيت يف ) الت ( استبدلب. 

  والثالث الثاني البيتني يف ) ليس ( نفي اوجز جـ.

 نيالثا وتنصب هلا امسا االول فرتفع االمسية اجلمل على بالدخول) ليس ( مع ) الت ( تتفق أ.ج : 
 وان زمان امسي معموالها يكون ان وهي ) ليس ( عن ختتلف شروط هلا بأن معها وختتلف هلا خربا

 االسم حذف واالكثر معموليها احد حيذف
  اجلملة اىل يعود وجوبا احملذوف الت اسم ( مندِم ساعَة الساعُة ليس : ←  مندِم ساعَة الَت ب.

 االسم حذف ) يسل ( شروط من ليس ألنه ) ليس ( ـب نفينا اذا
 وجعله الت اسم اعادة على االنتباه جيب ) ما ( ب الت استبدلنا اذا ) ما ( النفي اداة مع الشيء ونفس

 املرفوع ما اسم
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 مندِم ساعَة الساعُة ما ) ما ( ب االستبدال عند ← مندِم ساعَة الَت
  مضاف مسامٍل اىل " به . م " مساملًا من حتولت !! انتبه ( مسامٍل زماَن الَت : الثاني البيت يف جـ.

 القاعدة حسب ) الت ( مجلة اركان بني فواصل يوجد ال ألنه ) حرصت وان ( وحذفنا ) جمرور اليه
 زيارٍة وقَت الَت : الثالث البيت يف

 تعد وال شاذ بها واجلر , جر حرف ) الت ( فتعرب جمرور اسم ) الت ( بعد جاء اذا : مالحظة
 مهمل نفي حرف

  مصطرٍب الَت حتى تصربُت فقد                  شاحبًة الكفِر مساء نَّألجعل *
 )  الت ( معمولي يقدر وال بها جمرورا يليها الذي واالسم جر حرف ) الت ( تعد

 فاذا طلب منا ان جنعلها عاملة ) نقدر املبتدأ اسم زمان واخلرب اسم زمان ( حنذف املبتدأ ونبقي اخلرب

 الفرار يغِن مل والت          كتافهما لنا الناس ترك : س

 اجعل ) الت ( عاملة -
 فراٍر وقَت الَت ج : 

 اخلرب ابقاء مع االول االسم وحنذف ) وقَت ( الثاني االسم نضيف ثم ) الوقُت ( االول االسم بإضافة
 اليه مضاف يعرب جمرور اسم ونضع  ) يغِن مل)    حنذف ثم , املنصوب

 ( حودالم اجل) اداة النفي . 7
 هي الم مكسورة تدخل على الفعل املضارع املنصوب بـ ) أن املضمرة وجوبًا ( أما شروط مجلتها فهي :

 . ان تكون مسبوقة بكون منفي ) ما كان , ما كنت , مل أكن , مل يكن , إن كان ( 1

( مكسورة وهي               . يكون اسم كان ظاهرًا أو ضمريًا متصاًل بكان ويأتي بعده فعل مضارع مبدوء بـ ) الم 2

) الم اجلحود ( ويف هذه احلالة يكون الفعل املضارع منصوبًا بـ ) أن ( املضمرة وجوبًا بني الم اجلحود 

 والفعل املضارع , والم اجلحود هي حرف جر بدليل انها جتر املصدر املؤول بعدها 

 ا ) مريدًا ( . جيب ان حيذف خرب ) كان ( وجوبًا والكلمة احملذوفة تقديره3

 يدرَسلما كاَن حممُد  *

ليدرَس : الالم الم اجلحود ألن اجلملة مسبوقة بــ ) ما كان ( لذا استوفت شرطها يف انها تسبق بكون 

 منفي

 يدرَس : فعل مضارع منصوب بـأداة النصب الغري ظاهرة ) املختفية ( ) أن املصدرية ( 

 رية + يدرَس = ليدرَستقدير اجلملة : ما كان حممد لــ + أن املصد
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واملصدر املؤول من ) أن املضمرة + الفعل املضارع املنصوب ( يف حمل جر بالم اجلحود اذن الم اجلحود 

 حرف جر بدليل انها جرت املصدر املؤول بعدها

 143لبقرة من اآلية ا إِميَانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيم{ لِيُضِيعَ}وَمَا كَانَ اللّهُ قال تعاىل  *

 137النساء من اآلية  لَهُمْ وَالَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيال{ لِيَغْفِرَلَّمْ يَكُنِ اللّهُ  }قال تعاىل  *

 43االعراف من اآلية  لَوْال أَنْ هَدَانَا اللّهُ{ لِنَهْتَدِيَ }وَمَا كُنَّاقال تعاىل  *

 اعراب ) ليضيَع , ليغفَر , لنهتدَي ( 

اجلحود / يغفَر : فعل مضارع منصوب بــ ) أن املضمرة وجوبا ( وعالمة نصبه الفتحة واملصدر الالم الم 

 املؤول من   ) أن + الفعل املضارع املنصوب ( يف حمل جر بالم اجلحود اذن الم اجلحود حرف جر 

 اء ـقـلـي لـــوقــم وشــكــتـبــحــم                      لوال      ليطيبى ــنـمـا كان الـــم *

 ه حميدـنـس عـيـما لـــم ربــأله                   نايا ومل أكن        ـمـأمتنعين فوق ال *

 و من شقائيـحـمـوي يـنـلـغـشـيـل                    اد أم التناسي       ـعـبــان الــا كـــم *

 رواسيها وإن عظم اخلطُب فولته                   أنتم جبال املكرمات ومل تكن          *

 33االنفال  }وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون{قال تعاىل س : 

 ورد النفي يف اآلية الكرمية مرتني , أيهما جتد فيه قوة يف التعبري ؟ -

 كيدا من النفي الثاني لوجود الم اجلحودج : النفي االول اقوى واكثر تو

ليعذبهم : الالم الم اجلحود / يعذبهم : فعل مضارع منصوب بــ ) أن املضمرة وجوبا ( وعالمة نصبه 

الفتحة واملصدر املؤول من ) أن + الفعل املضارع املنصوب ( يف حمل جر بالم اجلحود اذن الم اجلحود حرف 

 جر

 لو كان يرجع ميت بفداٍء                 بة  ما كنت أذخر يف فداك رغيس : 

 أكد النفي الوارد يف صدر البيت . -

ج : مبا ان صدر البيت احتوى على ) كون منفي ( فنختار االداة ) الم اجلحود ( وننصب الفعل املضارع 

 بعدها فتصبح مجلة مؤكدة : ما كنُت ألذخَر 

 متى رأيت هلا أختًا من البشِر        ما كنت أحسب مشسا غري واحدٍة     س : 

 أكد النفي الوارد يف صدر البيت . -

 ج : ما كنُت ألحسَب

 وكنت اذا تدنو بك الداُر أفرُحس : 

 ج : ما كنت ألفرَح                          انف اجلملة نفيا مؤكدًا بالم اجلحود  -
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 واجب بييت
 رحيانًة قبل شمَّ ألمدَح                   ولوال الذي خربوا مل أكن   س : 

 . قدر احملذوف يف اجلملة مبينا حكمه 1

 . ما اعراب ما حتته خط 2

 تك الفقر ـبـحــوال مـــليعجبين ل                      ويعجبين فقري إليك ومل يكن  س : 

 وى وما كنت إال حافظًا سر من اهل                  ي يوم أخون مودتي     ـــما كنت ف       

 يف البيت االول , اعرب ما حتته خط ويف البيت الثاني أكد النفي يف الشطر االول منه  -

 اذا كانت اجلملة منفية بأداة النفي ) ما ( الغري عاملة أو بتعبري كون منفي جيب االنتباه :

ع ) واهلل ما ( . اذا كانت اجلملة منفية بــ ) ما ( من غري ) تصريفات كان ( وطلب منا توكيد النفي فنض1

 امام اداة النفي  ) ما ( 

 . اما اذا كانت اجلملة حتتوي على ) كون منفي ( وطلب منا توكيد النفي فنختار ) الم اجلحود ( 2

 فـــــي زمٍن كثر فيه الفساد  ما يعنيين غري ديين وتربييت                 س : 

 وإني لداٍع ما حييت وذاكرا       أوليتين مــــا مل أكن استحقه                     

 أكد النفي يف البيتني . -

 . البيت االول ال حيتوي على ) كون منفي ( فنؤكد بالقسم ) واهلل , لعمرك , لعمري , .... ( 1ج : 

 واهلل ما يعنيين ...

 . البيت الثاني احتوى على ) كون منفي ( فنؤكد بالم اجلحود 2

 ما مل أكن ألستحقَّه

       حيذف خرب ) كان ( يف اجلملة اليت حتتوي على الم اجلحود وجوبا وتقدر بكلمة ) مريدًا ( أو  انتبه :

 ) قاصدا ( 

 33االنفال من اآلية  وَأَنتَ فِيهِمْ{لِيُعَذِّبَهُمْ }وَمَا كَانَ اللّهُ قال تعاىل  *

فع االول امسا له وينصب / كان : فعل ماض ناقص يدخل على املبتدأ واخلرب ير ما : نافية غري عاملة

 الثاني خربا له 

 اهلل : لفظ اجلاللة اسم كان مرفوع بالضمة وخرب كان حمذوف تقديره ) قاصدا ( 

ليعذبهم : الالم الم اجلحود / يعذبهم : فعل مضارع منصوب بأن املضمرة وجوبًا واملصدر املؤول يف حمل 

 جر بالم اجلحود

 ان يعذبهم  قاصدًاتقدير اجلملة : ما كان اهلل 

 ) حذف خرب كان (  / ) اضمرت أن (    ) ما كان اهلل ليعذبهم ( 
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أكد النفي .ما كان هجرك مكروها أحاذره       س : 

ج : ما كان هجرك ألحاذره ) أكدنا النفي بالم اجلحود وحذفنا اخلرب ) مكروها ( 

كن مسبوقة بكون منفياذا مل حتذف خرب كان فتسمى الالم ) الم التعليل ( وان ت انتبه :

لتعذرني ما كنت اعرجا أو أعمى  *

) اعرجًا ( : خرب كان منصوب اذن الالم يف ) لتعذرني ( هي الم التعليل وليست الم اجلحود

اذا طلب منا توكيد النفي يف اجلملة اليت حتتوي على كون منفي فنؤكد بالم اجلحود أوال ويصح  فائدة :

ايضا ان تسبق بقسم 

ليدرَس: واهلل ما كان حممد  ليدرَسن حممد يدرس  : ما كان حممد ما كا *

( إْن) اداة النفي . 8
حرف نفي مبعنى ) ما ( , تدخل على اجلمل االمسية واجلمل الفعلية ويكثر اقرتانها بـ ) إال ( 

نافية عاملة داخلة على اجلمل االمسية  ( إن) أواًل : 
مل عمل ) ليس ( يف انها ترفع املبتدأ امسا هلا وتنصب اخلرب خربًا هلا تدخل ) إن ( على اجلمل االمسية وتع

بشروط : 

. ان ال يتقدم اخلرب على املبتدأ ) لزوم ترتيب اجلملة االمسية ( 1
 . أن ال ينتقض نفيها بـ ) إال ( 2

ولكن بأن يبغى عليه فيخذال املرُء ميتًا بانقضاء حياته      إْن *

ت ) إن ( نافية عاملة ألنها استوفت شرطيها ورد

مجاننيـف الـعـى اضــلــــإال ع  وليا على أحٍد      ـتـسـو مــــهإن  *

وردت ) إن ( نافية عاملة ألنها استوفت شرطيها 

اداة النفي ) إن ( العاملة تكون قليلة جدا ونادرة  انتبه :
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ثانيًا : إن نافية مهملة 
تدخل ) إن ( على اجلمل االمسية فتكون نافية مهملة يف الغالب مبعنى : أينما جند إن نافية مهملة فهي يف 

االكثر نافية مهملة لسببني : 

السبب االول : تقدم اخلرب على املبتدأ وهذا قليل ايضًا

68يونس من اآلية عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ{إِنْ }قال تعاىل  *

ة لتقدم اخلرب على املبتدأإن : نافية مهمل

عندكم : شبه مجلة ظرفية يف حمل رفع خرب مقدم 

من : حرف جر زائد يفيد التوكيد / سلطان : مبتدأ مؤخر جمرور لفظا مرفوع حماًل 

على وجه االرض إن( على لسان ابراهيم ) عليه السالم ( ملا قال لزوجه سارة : )) ...  "قال الرسول )  *

ك ... (( مؤمن غريي وغري

السبب الثاني : انتقاض نفيها بـ ) إال ( وهو االكثر , مبعنى : اينما جند ) إن ( ويف سياق مجلتها ) إال ( فهي 
 نافية مهملة , ألن االداة ) إال ( ترد يف سياق مجلتها يف الغالب فتكون مالزمة هلا 

4النجم  هُوَ إِالَّ وَحْيٌ يُوحَى{إِنْ }قال تعاىل  *

25االنعام من اآلية  هَذَآ إِالَّ أَسَاطِريُ األَوَّلِني{ إِنْ}عاىل قال ت *

104يوسف من اآلية  هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِني{إِنْ }قال تعاىل  *

48الشورى من اآلية  عَلَيْكَ إِالَّ الْبَالَغُ{نْ }إِقال تعاىل  *

24فاطر مِّنْ أُمَّةٍ إِالَّ خالَ فِيهَا نَذِير{ إِنا وَنَذِيرًا وَ}إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِريًقال تعاىل  *

188االعراف من اآلية  أَنَاْ إِالَّ نَذِيرٌ وَبَشِريٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُون{ إِنْ}قال تعاىل  *
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 ثالثًا : إن نافية غري عاملة تدخل على اجلمل الفعلية 
مضارع فتنفي حدوثه يف الزمن احلاضر وال تؤثر على الفعل  تدخل على اجلمل الفعلية اليت فعلها فعل

 املضارع من الناحية االعرابية فهي غري عاملة , ويف الغالب تأتي ) إال ( يف سياق مجلتها 

  88هود من اآلية  أُرِيدُ إِالَّ اإلِصْالَحَ{ إِنْ}قال تعاىل  *

 117النساء  يَدْعُونَ إِالَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا{ إِنوَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِالَّ إِنَاثًا ن}إِقال تعاىل  *

 50االنعام من اآلية  أَتَّبِعُ إِالَّ مَا يُوحَى{ إِنْ}قال تعاىل  *

 111االنبياء  أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِني{ إِنْ}وَقال تعاىل  *

 انواع ) إن (
 طية     مصدرية     زائدة للتوكيد      نافية ) عاملة / غري عاملة (حرف مشبه بالفعل      شر

وتدخل على اجلمل االمسية تنصب املبتدأ وترفع اخلرب وال يليها إال  . ) ان ( حرف مشبه بالفعل :1

       اسم منصوب أو شبه مجلة او ضمري متصل ) هـ , ك , ي , نا ( و 

 ) إمنا ( 

 , 13االنفطار األَبْرَارَ لَفِي نَعِيم{ إِنَّ},  90يوسف من اآلية  كَ ألَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَـذَا أَخِي{نَّإِ}قَالُواْ أَقال تعاىل  *

 6الشرح  مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا{ إِنَّ},  10احلجرات من اآلية  مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{إِنَّ}

 شرط وجواب الشرط وميكن استبداهلا بـ ) إذا ( وتأخذ فعل ال . شرطية جازمة لفعلني :2

 ) لئن = الم موطئة للقسم وان الشرطية (  ومن صورها :
 ) أما + فعل = ان شرطية وما زائدة للتوكيد ( 

 ) إال + مضارع جمزوم = ان شرطية و ال نافية غري عاملة اعرتاضية ( 
 ) ان مل , ان لن ( 
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كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم  إِن}بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ,  18النحل من اآلية  مَةَ اللّهِ الَ تُحْصُوهَا{تَعُدُّواْ نِعْ إِن}وَقال تعاىل  *

,  19ابراهيم من اآلية  يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيد{إِن }) إن شرطية وجواب الشرط حمذوف ( ,  18 هود بِحَفِيظ{

  40التوبة من اآلية  تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ{ إِالَّ}

 يف اجلهِد ادرَك منهم طيَب اخباِر           سألوا احلّق يعطوه وإن خربوا         إن *

 ويؤول منها مصدر ويليها فعل مضارع منصوب دائما . مصدرية : 3

                   ان وفعل ( , ) إال + ان وفعل مضارع ( ,) ما أفعَل + ان ومضارع ( , ) لوال + ان وفعل ( , ) ليس + 
 ) حرف جر + ان وفعل ( , ) كيف + ان وفعل مضارع (

  28النساء يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ اإلِنسَانُ ضَعِيفًا{ أَن}يُرِيدُ اللّهُ ,  184البقرة من اآلية  تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ{ أَن}وَقال تعاىل  *

 ّل شيٍء بعدكم عدُمــــوجداننا ك                    نفارقهم    انن يعز علينا ـــيا م *

 ا اراد ــــــــى اهلل إال مـــــــأبــــــوي                 ى مناه      ـطـعــُي انرء ــمـيريد ال *

 بفضاالت ما يعطى الزمان ويسل                  متس عزائمي      أنولسُت براٍض  *

 يرى الروحني ميتزجان  انسوى                  أّن فؤادي ليَس يشفي غليلُه      ـك *

 اذا سبقت بـ ) ما ( تكون ) ان ( زائدة و ) ما ( مهملة   ) سرتد يف اسلوب التوكيد ( . زائدة للتوكيد : 4

 ) ما + ان ( , ) ملا + ان + فعل ماضي ( , ) قسم + ان + لو (
 ي موقٍف قلت به االعوانـف                غري عقلك    ُيعينك إن ما  *

 ولكن منايانا ودولة آخرينا              نا ُجنٌب       ــبُّـِط انا ـــمــــف *

 ترد ) ان ( خمففة من الثقيلة وجيوز ابقاء عملها اذا دخلت على اجلمل االمسية أو اهماهلا  مالحظة :

كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ األَرْضِ لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذًا الَّ يَلْبَثُونَ إِن }وَ , 63طه من اآلية  انِ لَسَاحِرَانِ{هَذَ إِنْ}قَالُوا قال تعاىل  *

 76االسراء  خاِلفَكَ إِالَّ قَلِيال{
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اما اذا دخلت على اجلمل الفعلية أهملت 

وَجَدْنَا  إِن}وَمَا وَجَدْنَا ألَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَ,  186الشعراء نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِني{إِن ا وَ}وَمَا أَنتَ إِالَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَقال تعاىل *

102االعراف  أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِني{

ان الذي يفرق بني ) ان ( املخففة ومن الثقيلة و ) ان ( النافية هي ) الالم املزحلقة ( فحيث  انتبه :

) الالم ( فـ ) ان ( خمففة من الثقيلة وجدت هذه 

 . النافية 5

أواًل : ) إن ( نافية عاملة داخلة على اجلمل االمسية 
تدخل ) إن ( على اجلمل االمسية وتعمل عمل ) ليس ( يف انها ترفع املبتدأ امسا هلا وتنصب اخلرب خربًا هلا 

بشروط : 

اجلملة االمسية (  . ان ال يتقدم اخلرب على املبتدأ ) لزوم ترتيب1
 . أن ال ينتقض نفيها بـ ) إال ( 2

املرُء ميتًا بانقضاء حياته     ولكن بأن يبغى عليه فيخذال إْن *

وردت ) إن ( نافية عاملة ألنها استوفت شرطيها 

ننيهــــو مـسـتـوليا على أحٍد  إال عــــلــى اضـعـف الـمجاإن  *

وردت ) إن ( نافية عاملة ألنها استوفت شرطيها 

اداة النفي ) إن ( العاملة تكون قليلة جدا ونادرة  انتبه :

ثانيًا : إن نافية مهملة 
تدخل ) إن ( على اجلمل االمسية فتكون نافية مهملة يف الغالب مبعنى : أينما جند إن نافية مهملة فهي يف 

 االكثر نافية مهملة لسببني :

السبب االول : تقدم اخلرب على املبتدأ وهذا قليل ايضًا

68يونس من اآلية عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ{إِنْ }قال تعاىل  *

إن : نافية مهملة لتقدم اخلرب على املبتدأ

عندكم : شبه مجلة ظرفية يف حمل رفع خرب مقدم 
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لفظا مرفوع حماًل  من : حرف جر زائد يفيد التوكيد / سلطان : مبتدأ مؤخر جمرور

على وجه االرض إن( على لسان ابراهيم ) عليه السالم ( ملا قال لزوجه سارة : )) ...  "قال الرسول )  *

مؤمن غريي وغريك ... (( 

السبب الثاني : انتقاض نفيها بـ ) إال ( وهو االكثر , مبعنى : اينما جند ) إن ( ويف سياق مجلتها ) إال ( فهي 
 , ألن االداة ) إال ( ترد يف سياق مجلتها يف الغالب فتكون مالزمة هلا  نافية مهملة

4النجم  هُوَ إِالَّ وَحْيٌ يُوحَى{إِنْ }قال تعاىل  *

25االنعام من اآلية  هَذَآ إِالَّ أَسَاطِريُ األَوَّلِني{ إِنْ}قال تعاىل  *

104من اآلية يوسف  هُوَ إِالَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِني{إِنْ }قال تعاىل  *

48الشورى من اآلية  عَلَيْكَ إِالَّ الْبَالَغُ{نْ }إِقال تعاىل  *

24فاطر مِّنْ أُمَّةٍ إِالَّ خالَ فِيهَا نَذِير{ إِن}إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِريًا وَنَذِيرًا وَقال تعاىل  *

188االعراف من اآلية  مٍ يُؤْمِنُون{أَنَاْ إِالَّ نَذِيرٌ وَبَشِريٌ لِّقَوْ إِنْ}قال تعاىل  *

ثالثًا : إن نافية غري عاملة تدخل على اجلمل الفعلية 
تدخل على اجلمل الفعلية اليت فعلها فعل مضارع فتنفي حدوثه يف الزمن احلاضر وال تؤثر على الفعل 

مجلتها املضارع من الناحية االعرابية فهي غري عاملة , ويف الغالب تأتي ) إال ( يف سياق 

88هود من اآلية  أُرِيدُ إِالَّ اإلِصْالَحَ{ إِنْ}قال تعاىل  *

117النساء يَدْعُونَ إِالَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا{ إِنيَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِالَّ إِنَاثًا وَ ن}إِقال تعاىل  *

50االنعام من اآلية  أَتَّبِعُ إِالَّ مَا يُوحَى{ إِنْ}قال تعاىل  *

111االنبياء  أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِني{ إِنْ}وَعاىل قال ت *
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 انتبه : 
 . وردت ) ان ( النافية يف القرآن الكريم يف مئة وعشرة مواضع كلها مقرتنة بـ ) إال ( عدا سبع آيات وهي 1

,  109االنبياء من اآلية  أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُون{ إِنْ}وَ,  68ية يونس من اآل عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَـذَا{ إِنْ}قال تعاىل  *

 إِنْ}وَلَئِن زَالَتَا ,  111االنبياء  أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِني{ إِنْ}وَ,  25اجلن من اآلية  أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ{إِنْ  }قُلْ

كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ  إِن}وَ,  26االحقاف من اآلية  مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ{ إِن}وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا ,  41فاطر من اآلية  مْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ{أَ

 46ابراهيم من اآلية مِنْهُ الْجِبَال{

 . وردت ) ان ( مع ) ملا ( يف ثالث مواضع وهي 2

كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا إِن }وَ,  32يس  كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُون{ إِن}وَ,  4الطارق  كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظ{ إِن}ال تعاىل ق *

 35الزخرف من اآلية  مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{

 ما نوع ) ما ( و ) ان ( الواردة يف النصوص التالية ؟ س :

ي إِالَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ }وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِالَّ اإلِصاْلَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِ. قال تعاىل 1

}وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن ,  109الشعراء  نْ أَجْرِيَ إِالَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِني{}وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِ,  88هود من اآلية وَإِلَيْهِ أُنِيب{

 كَ إِالَّ الْبَالَغُ{}فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْ,  28النجم  يَتَّبِعُونَ إِالَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ الَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا{

فاطر من  }وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ{,  111االنبياء  }وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِني{,  48الشورى من اآلية 

}أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ ,  106البقرة  رٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير{}مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْ,  41اآلية 

  107البقرة  لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ واَلَ نَصِري{

 ق مهتضم ـــم حــهــوال اضاعت ل                  إن غفلت       . عني االله عن الباغني2

 ي مل متطر على االثرـــنفعا اذا ه                 دي بوارقها       ــجــان السحائب ال ت

 إن ساح طاب وإن مل جير مل يطب                  فسده      ـاء يــمـاني رأيت وقوف ال

 ه االعوان ـــٍف قلت بـــوقــي مــف                  ده     ر عقلك وحـما ان يعينك غي
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 ه فيخذالـيـلـغى عــبــولكن بأن ي              ه        ـاتـاء حيـضـقــانــرء بـــمــان ال

 عـودائـرّد الــا ان تـــومــّد يـــوال ب              ون إال ودائع       ـلـــال واالهــمــوما ال

 كما المين يف احلي قرُط بن معبد                 ين وال يعنيك ما اخذت      ما انت م

 واناـــٌب سـيــا عـنــانــزمـا لــــوم                 ب فينا     ــيـعـا والـنـانـب زمـيـعــن

 ) غري (. اداة النفي 9
سم جمرور يعرب مضاف اليه اسم يفيد النفي يعرب حسب املوقع االعرابي له يف اجلملة ويأتي بعده ا

 جمرور 

 مالحظة : اداة النفي ) غري ( منفيها االسم الواقع بعدها 

 115النحل من اآلية  بَاغٍ وَالَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم{ غَيْرَ}فَمَنِ اضْطُرَّ قال تعاىل  *

 74الكهف من اآلية  قَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا{نَفْسٍ لَّ بِغَيْرِ}قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً قال تعاىل  *

 5احلج من اآلية  مُخَلَّقَةٍ{غَيْرِ }ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَقال تعاىل  *

هُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ مُشْرِكِنيَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُ غَيْرَ}حُنَفَاء لِلَّهِ قال تعاىل  *

 31 احلج سَحِيق{

 6املؤمنون  مَلُومِني{غَيْرُ }إِالَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ قال تعاىل  *

 29النور  كُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُون{مَسْغَيْرَ }لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا قال تعاىل  *

 31النور من اآلية  أُوْلِي اإلِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ{ غَيْرِ}مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِنيَ قال تعاىل  *

 22النمل  أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِني{ بَعِيدٍ فَقَالَ غَيْرَ}فَمَكَثَ قال تعاىل * 

 ملساعدة الطالب يف اعراب ) غري ( حناول ان نضع بعض املالحظات لكي نسهل عليه االعراب 
 حبرف جر فتعرب ) اسم جمرور حبرف اجلر ( ) غري (  سبقت. اذا 1

 12النمل من اآلية  سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ { غَيْرِجَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ }وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي قال تعاىل  *

 35غافر من اآلية  سُلْطَانٍ {بِغَيْرِ }الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ قال تعاىل  *
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. اذا جاءت ) غري ( يف بداية اجلملة فتعرب ) مبتدأ ( 2

نوح باٍك وال ترمن شادي    ي  جمٍد يف مليت واعتقاد غرُي *

. تعرب ) غري ( ) صفة ( اذا سبقت بنكرة  وتأخذ حركة ما قبلها3

28الزمر ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُون{ غَيْرَ}قُرآنًا عَرَبِيًّا قال تعاىل  *

جوابًا لـ ) كيف (  . تعرب ) غري ( ) حال ( منصوب اذا سبقت بأسم معرفة أو ضمري مسترت ويصح ان تكون4

173البقرة من اآلية  بَاغٍ وَالَ عَادٍ فاَل إِثْمَ عَلَيْهِ{ يْرَ}فَمَنِ اضْطُرَّ غَقال تعاىل  *

22النمل بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِني{ غَيْرَ}فَمَكَثَ قال تعاىل  *

مكرِمر ــغيمتت وتقاِس الذل     لسيوف مكرما   وإال متت حتت ا *

عائٍبغرَي وافنى الندى اموالنا   ظامل       غريأفنى الردى اعمارنا  *

. تعرب ) غري ( ) بدل ( 5

7فاحتة ال املَغضُوبِ عَلَيهِمْ واَلَ الضَّالِّني{غَريِ }صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ قال تعاىل * 

. تعرب ) غري ( ) مفعول به ( وغالبا ما يكون مقدما على فعله جوازًا6

164االنعام اللّهِ أَبْغِي رَبًّا{غَيْرَ }قُلْ أَقال تعاىل  *

115النساء من اآلية سَبِيلِ الْمُؤْمِنِنيَ{ غَيْرَ}وَيَتَّبِعْ قال تعاىل  *

 إّن ( . تعرب ) غري ( ) خرب ملبتدأ / خرب كان / خرب7

86الواقعة مَدِينِني{ غَيْرَ}فَلَوْالَ إِن كُنتُمْ قال تعاىل  *

28املعارج مَأْمُون{ غَيْرُ}إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ قال تعاىل  *

ى السرِجـاٍج الــتــحــم ُرــيــغ  ه  ـنــــاكــــت ســـــًا أنــتــيـــإن ب *

فعلموها صياَح الطرِي يف البهم   ناطقٍة غرَيناشوا الرماَح وكانت  *

عجيِب ُرــغيوعجيب الزماِن   َن مشيٍبـيـاب رأسي والَت حـــش *

اداة النفي ) غري ( تستبدل بـ ) ال الداخلة على االمساء (  مالحظة :

حبرف نفي آخر نتبع اخلطوات  التالية : اذا طلب منا يف السؤال استبدال اداة النفي ) غري ( *
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. نقوم بإعراب ) غري ( حسب املوقع االعرابي هلا يف اجلملة ويف االغلب تكون ) خرب أو صفة أو حال ( 1

. نستبدل ) غري ( بـ ) ال ( فيكون نوعها ) ال الداخلة على اخلرب أو الصفة أو احلال ( مع  االنتباه على 2

اجلملة تكرار ) ال ( يف نهاية 

مثال : 
مساعد ومواسيغرُي ال تنكروا من فيض دمعي عربٌة            فالدمع  *

: تعرب ) غري ( : خرب مرفوع بالضمة 

فعند االستبدال نستبدهلا بـ ) ال الداخلة على اخلرب ( فتصبح : فالدمع ال مساعٌد وال مواسي 

جملوِبغرُي حسن  حسن احلضارة جملوب بتطريٍة  ويف البداوة *

تعرب ) غري ( : صفة مرفوعة 

فعند االستبدال نستبدهلا بـ ) ال الداخلة على الصفة ( فتصبح : حسن ال جملوب وال مصنوع 

ال وانواعها
املضارعالفعلعلىتدخلعاملةغرينافية. 1

املاضيالفعلعلىتدخلعاملةغرينافية. 2

 ) الدعاءمعنىتفيد(صادراملعلىتدخلعاملةغرينافية. 3
عطفحرفوتفيد)عاطفة(نافية. 4

 ) التوكيدتفيدزائدة(نافية. 5
واجملروراجلاربنيأ.:ةــضـعرتمةــلـامـــعـريغيةــــافــــــن. 6

واملنصوبالناصببنيب.

واجملزوماجلازمبنيجـ.   

االخبارأ.:االمساءعلىتدخلعاملةغرينافية. 7

الصفاتب. 

االحوالجـ.

 ) املضارع الفعل على الداخلة ( عاملة غري النافية (  ال)   .1
نفيا غري مؤكد وحتتاج اىل قسم لتوكيد حدوثه فتنفي املضارع الفعل على تدخل : معنويـال ثراال

 نفيها

ويبقى بعدها الفعل املضارع مرفوع دائمًا بعدها ما على اعرابي اثر اي هلا ليس:  االثر االعرابي 
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  معا واملستقبل احلاضر زمن تنفي : الزمنية الداللة

 286البقرة من اآلية  فُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا{يُكَلِّ الَ}قال تعاىل  *

 148النساء  يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِالَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا{ الَّ}قال تعاىل  *

 109طه  نَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْالً{تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِالَّ مَنْ أَذِالَّ }يَوْمَئِذٍ قال تعاىل  *

 الـمــجــــد إال ســــيــد فــطن                    لـمــا يــــشــــق على السادات فعال يدرك ال*

  لـليق هـــــــل الــــقــــُي ال كليلق                  نـــكــول يكــفــيــنــي كنـــــــم لليق *

  أزور وال ُأزاُر ال يـــــــــأنـــــــــــــب             يـالــــأب الــــــف انـــــزمــــــال ينوأدََّب *

  رـجـهـال يـبـحـال يـسانـأن نبيـال إذا             ةــــراح يــل أرى ال ريــــأم تـبلـوق *

  ينفذ ال مبا ىـنــفـُي اـــــم طـحيـأي               كمـلضبف طـيــحــي الو المـالك ىفني *

  ُيَشعَّب ال كسرها اجَةــــالزج مثل             اــِودَّه َرـافـــنـــت إذا وَبــــــلــــقـال إنَّ *

  الغضب َطبُعه نـــم الُعلى ينال الو                  الُرَتُب به تعلو من احلقَد لــمـحـي ال*

 اخلشب من كانت إذا نيــــلــــت الو            دلتـتـعا هاـــتومـــــق اذا الغصون إنَّ *

معا وال تنفي  واملستقبل احلاضر زمن فتنفي املضارع الفعل على دخلت اذا ) ال ( االداة ان : مالحظة

أحدهما إال بقرينة زمنية , فاذا طلب يف السؤال نفي زمن حمدد نضع قرينة زمنية تدل على الزمن 

 املطلوب

 الدرَس الُبالط يدرُس : س
  احلاضر زمن مراعيابــ ) ال (  اجلملة انِف -

 ) احلاضر زمن على تدل زمنية قرينة نضع       ( االن الدرَس الطالَب يدرُس ال : ج
  الدرَس الطالب يدرس : س

  املستقبل زمن مراعيا اجلملة انف -

 املستقبل زمن على تدل زمنية قرينة نضع : ج

 تدل ةنيزم قرينة فنضع معني زمن مراعاة منا طلب اذا انه مبعنى ( داغ الدرَس الطالب يدرس ال
 ) املطلوب الزمن على
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 ؟ اجلملتني بني الفرق ما انتبه على هذا السؤال :
 ) لن يدرس الطالب ( , ) ال يدرس الطالب غدًا ( 

فال جيوز ان نقول   اىل قسم ج : االثر املعنوي ألداة النفي ) لن ( : تنفي الفعل املضارع نفيا مؤكدا وال حتتاج 

 ) واهلل لن ( 

 ي ) ال ( : تنفي الفعل املضارع نفيا غري مؤكدا وحتتاج اىل قسم للتوكيدـفـوي ألداة النـنـعـمـاالثر ال

 ألداة النفي ) لن ( : ناصبة للفعل املضارع بعدها ي ـــرابـاالثر االع

 اثر اعرابي على ما بعدها ي ألداة النفي ) ال ( : ليس هلا ـــرابـــاالثر االع

 ة الزمنية ألداة النفي ) لن ( : تنفي زمن املستقبل بدون قرينة زمنيةــالدالل

 ة الزمنية ألداة النفي ) ال ( : تنفي زمن املستقبل بقرينة زمنيةــــالدالل

 واهلل واهلل ال انساك يا سكين          حتى يفارَق مين الروُح أوصالي  س :

 ال ) ال ( بأداة النفي ) لن ( , علل ذلك ؟أجيوز استبد -

 ج : ال جيوز االستبدال الن القسم ال جيتمع مع ) لن ( فأداة النفي ) لن ( نفيها مؤكد وال حتتاج اىل قسم 

 فواهلل ال القى الزمان بذلة         س :

 أجيوز وضع ) لن ( بداًل من ) ال ( ؟ وكيف تستبدل النفي حمافظا على القسم  -

ال جيوز استبدال )ال ( بـ ) لن ( ألن ) لن ( نفيها مؤكد وال جيوز ان تسبق بقسم أما اذا اردنا استبداهلا  ج :

 بأداة نفي أخرى وحنافظ على القسم فتصبح اجلملة ) واهلل ما القى الزمان بذلٍة ( 

االنتباه على  قد تدخل ) ال ( على الفعل املضارع وتكون ناهية جازمة وليست نافية لذا جيب انتبه :

هذه احلالة ألنه اذا كان الفعل املضارع بعد ) ال ( مرفوعًا فهي ) نافية غري عاملة ( وإن كان جمزومًا فهي             

 ) ناهية جازمة ( 

 فائدة للطالب ملعرفة ) ال الناهية اجلازمة ( : 
) أنَت / أنِت  مباشرة ضمائر املخاطب  ووضعنا بعدهاذا دخلت ) ال ( على الفعل املضارع املبدوء بـ ) التاء ( 

 ففي هذه احلالة تكون ) ال ( ناهية جازمة  واستقام الكالم أنتما / أنتم / أننتَّ  (

 18لقمان من اآلية  تَمْشِ فِي األَرْضِ مَرَحًا{ الَتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ الَ}وَقال تعاىل  *

 23الكهف  إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا{تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ  الَ}وَقال تعاىل  *

 فما يفيدك إال املآثم احللُف            حتلفنَّ على صدٍق وال كذٍب     ال *

 ) ال خيذْل أحكم أخاه ( , ) أخوان الصدق ال خيذُل أحدكم أخاه ( ما الفرق بني اجلملتني  س :

عن الشيء أي األمر برتك الشيء وجاء بعدها ج : يف اجلملة االوىل ) ال ( ناهية جازمة تؤدي معنى النهي 

 مضارع جمزوم 
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 يف اجلملة الثانية ) ال ( نافية غري عاملة جاء بعدها فعل مضارع مرفوع 

  املاضي الفعل على الداخلة ( النافية ال)   .2
 وتكون على نوعني 

املة ) حتقق شرط واحد من هذه الشروط جيعلها نافية غري ع . نافية غري عاملة بشروط1

  داخلة على الفعل املاضي وال يشرتط اجتماع الشروط الثالث يف مجلة واحدة ( 

 أ. ان تتكرر ) ال ( يف اجلملة بشرط ان يأتي بعد ) وال ( املكررة فعل ماض

 ال فعل ماضي .... وال فعل ماضي
 درَس وال كتَب  ال ,صاَم وال صلى  ال *

 31القيامة  صَلَّى{الَ صَدَّقَ وَ الَ}فَقال تعاىل  *

جيب ان يأتي بعد ) وال ( املكررة فعل ماضي , فاذا جاء فعل مضارع أو اسم فال يعد شرط  الشرح :

 التكرار متحققا 

صلى ( فتسمى ) ال ( االوىل نافية غري عاملة داخلة على الفعل املاضي ألنها  الصاَم و الاذا قلنا )  مثال :

 حققت الشرط االول وهو شرط التكرار 

صالة ( فال يعد شرط التكرار متحققا جمليء فعل مضارع  الصاَم وال يصلي ( أو )  صاَم وال الذا قلنا ) أما ا

 يف اجلملة االوىل بعد ) ال ( املكررة وجميء اسم بعد ) ال ( املكررة يف اجلملة الثانية 

 رقت كتبًا ـــأح الزت رأيا وـجـحال و                قطعت يدًا      الوما سلمت عينًا و *

 ) ال ( االوىل ) ال قطعت ( تسمى نافية غري عاملة 

 ) إال ( يف سياق مجلتها مبعنى : ان تأتي ) إال ( بعدها ب. ان تأتي 

 ِبــبـال ســـــــُت وال ودَّ بــيــكـــاال ب         يال من صنائعها          ـمــرت جـذك ال *

 عل ماضي ( أو ) ال + فعل ماضي ( أو ) مل + فعل مضارع ( جـ. ان تكون مسبوقة مباضي منفي ) ما + ف

 ت مساعينا ــابــخال روُم وــا نــّمــع              نا فما رقت عزائمنا      ـيـعـا سـمـل *

 ينا ـبـا اجلـهـاريـبـت إال لـــضـــفـــخ                    اليد وـقـرف الــعـم تــه لــارض *

 حان حينها  المن الدهر ما حانت و              ن مجيل لساعًة      وي عـــلــوإن س *

) ال خابت ( دخلت ) ال ( على الفعل املاضي ومل تكرر ومل تأتي إال يف سياقها غري انها سبقت  انتبه :

 مباض منفي ) ما رقت ( 
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ن تتكرر او ان تسبق علمنا ان من شروط ) ال ( غري العاملة الداخلة على الفعل املاضي هو ا مالحظة :

بنفي او تأتي ) إال ( يف سياق مجلتها 

 ةوتكون داللتها الزمني( نافية غري عاملة أفادت معنى الدعاء فاذا مل تستوف أحد هذه الشروط تسمى ) 

زمن املستقبل 

زمن املستقبل ةمعنى الدعاء تكون داللتها الزمني الافادت  اذا
أراك اهلل مكروهًا  ال *

وء نوره يقُد ـــرك ضـبـأنَّ قـــك   ن به      ـيـزلـنـًا تـعــش اهلل ربأوح ال *

اسباب دنياِك عن اسباب دنيانا  بارك اهلل يف الدنيا اذا انقطعت     ال  *

االمساء مهجورًا  نـامسًا قبيحا م  ه      ـــي النمام إن لـــارك اهلل فـــب ال *

ل موجوِدـــدم اهلل منهم كـــواع   اطال اهلل مدتهم  الًا هلم ــقــحــس *

قد تتكرر ) ال ( يف اجلملة وتفيد معنى الدعاء ) اذا اختلف فاعل الفعل املاضي  : 1 مالحظة مهمة جدا

االول عن فاعل الفعل املاضي الثاني ( 

مجدت عني جرت بسكوب الو      شون يا فوز بعدكم    ضحك الوا الف *

ا فراقًا ـيـدنـك الـت لـــاذاقال و   ت لك اهليجاء سرجا     ــــطــح الــف *

ا قلبًا بالبعاد ــنــف الليالي لــك جرحت       النا وـيـلــق اهلل اهّرـــفال  *

على اختالف فاعل الفعل املاضي االول عن فاعل الفعل املاضي الثاني  جيب االنتباه

قد تدخل ) ال ( على الفعل املاضي ويتقدم املفعول به على فعله  : 2مالحظة مهمة جدا 

ال + اسم منصوب ) مفعول به ( + فعل ماضي وفاعله + وال + اسم منصوب ) مفعول به ( + فاعل ماضي 
 وفاعله

يب اجلملة فتسمى ) ال ( نافية غري عاملة داخلة على الفعل املاضي فيجب ان نعيد ترت

ظهرا ابقى (  الارضا قطع و المنبت ـقال رسول اهلل " ) ان ال *

ابقى ظهرا  القطع ارضا وال وتقدير اجلملة : 

كالباال كعبًا بلغت و الفغض الطرف انك من ُنمري           ف *

بلغت كالبا  البلغت كعبا و التقدير اجلملة : 
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   الداخلة على املصادر. ال 3

ويعرب املصدر  أهاًل , سهاًل , مرحبا , سقيا , رعيا , سعيا , بعدًا , سحقا , موتًا  وأكثر املصادر استعماال :

 مفعول مطلق لفعل حمذوف 

                       االشرار لديار سقيا ال *
 الضالل لعهد رعيًا ال *

 غِد يف االحبة تفريق كان ان                 به أهاًل وال بغٍد مرحبًا ال *

 من حفظ العهوداــبعدا ل الو           أال بعدا ملن غدروا وخانوا       *

 اذا دخلت ) ال ( على مجلة املبتدأ واخلرب فتسمى ) ال نافية مهملة ( أينما وجدت  مالحظة :

 السيُف قاضُب ال الدرع مناٌع و ال *

 : مبتدأ مرفوع / مناع : خرب مرفوع , السيف : مبتدأ مرفوع / قاضب : خرب مرفوع  الدرع

 ال : نافية مهملة يف املوضعني 

 40يس  اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون{ الَالشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ الَ}قال تعاىل  *

 : خرب  : مبتدأ / اجلملة الفعلية ) ينبغي هلا ان تدرك القمر ( انتبه : الشمس

 الليل : مبتدأ / سابق : خرب

  ال : نافية مهملة يف املوضعني 

: هي اداة عطف تفيد نفي ما بعدها ولكنها تقصر وحتصر املعنى على ما قبلها فهي  العاطفة. ال 4

 تعطف اسم على اسم وشبه مجلة على شبه مجلة 

 شروطها :
         أمر أو مثبت بكالم تسبق. 1
  ) الواو ( عطف حبرف تسبق ال. 2
) مجلة مثبتة + ال +  وال يأتي بعدها مجلة فعلية او مجلة امسية  مجلة شبه او مفرد اسم بعدها يأتي. 3

 اسم مفرد أو شبه مجلة ( 
 مع املعطوف عليه  . ان يكون املعطوف متعاندًا4
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( :  ال العاطفةمالحظات حول ) 
. ال العاطفة تنفي حكم ما بعدها وتثبت حكم ما قبلها 1

. تأتي بني امسني متعاكسني أو شبه مجلتني متعاكستني 2

. نستدل عليها وذلك باستبداهلا بأداة النفي ) ليس ( 3

لك  الامللك االعظم هلل  *

إليَك  الأشكو اىل اهلل  *

داعيا  الجئتك مادحا  *

االشياءاتــــلـــمــســــتعامـيًاالمتبصرارًامبصحياتكفــيعش *

إنساُنباجلسمالبالنفسفــأنتفضائلهاتكملــفـــأسنفسكعليك *

تغزونابالبخلالوبالــشــجــاعة     تهزمناباجليِشالدكـــجبيميـِن *

العبادرفـــــاتىـــلــعاخـتياالالرويدااهلواِءفـياستطعتإنرــِس *

الدانييومهالخزيهومـــوتــــــهمدتِهطــولالُرُهــِذكالفتىُعـمُر* 

الء الشك والريبــــي متونهنَّ جــف  ائفـحـصـود الــسال بيض الصفائح  *

رة ـصيـالل قــضـــل الـيـابـــفإن اح  امرة اهلوىال عقل الم الـــع كـمـســأت *

العواصم ال  ــــــهر الدنيا بـخـتـفــوت ة      ـعـيـربال  هــان بـــدنــرف عــشـــت *

تطبيقات 
ولكن كي يصنَّ به اجلمال   لبسن الوشّي ال متجمالت : 1س 

عل ) ال ( يف البيت عاطفة اج -

ج : لبسَن الوشّي متسرتاٍت ال متجمالت 

وما تنفع اخليل الكرام وال القنا : 2س

اجعل ) ال ( عاطفة  -

ج : تنفع اخليل الكرام ال القنا 

ما جئتك مادحا بل داعيا : 3س

نى استبدل حرف العطف ) بل ( حبرف عطف آخر يفيد النفي حمافظا على املع -

ج : جئتك داعيا ال مادحا 



للصف السادس العلمي

ال نافية . 5
 شروطها 

31الشورى من اآلية نَصِري{ الَلَّهِ مِن وَلِيٍّ وَ}وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ال تعاىلقال *

 22فاطر من اآلية  األَمْوَاتُ{ الَ}وَمَا يَسْتَوِي األَحْيَاء وَ تعاىلقال* 

29الطور مَجْنُون{الَ }فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَ تعاىلقال *

 89النساء من اآلية  نَصِريًا{ الَوَلِيًّا وَ }وَالَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ تعاىلقال *
بلئيمالوبرعديٍدفـــــلـــسـُتذميِمغرَيالسيَفهاِكَأفاطُم *

َمناُلالوـكـــوُنــيٌعـــفـــنفالدرَسًاُتـعطيَكالـاُمااليــــــاذا *

االحاينِيلَّــكالوالصباحوقَت  ُيفارقينالكتـاٌبالكتاُبِنعَم *

معذوراالَدهِرَدــابـَفِعْشالأواذِنوالعنٍيبـالاالناِميفكْن *

وُداحبابكمهجِرْنــِمَلكمأّماعهٌدوالوفاٌءالعليكمسالٌم *

احللُفأثَمـــمـالإالُيفيدَكاـمفكذٍبالوصدٍقعلىحتلَفنَّال *

معرتضة. ال نافية 6
وتعرتض بني شيئني متالزمني وكما يلي 

وهو)بال(بعدهاجملرورواالسماجلرحرفالباءبنيوحتديدا : أ. معرتضة بني اجلار واجملرور

االخرىاجلرحروفمعتأتيقدولكناالكثر

شيءالمنغضبُت*

موعدالبجئت*

ترتيبالبالعدوانهزم*
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النواالرجوــتخــــائـــبــــاذلياًلبالٍدالــــــبتعيَشأنأتـــرضــــى *

معذوراالدهِرابَدفـــعـــشالاواذنوالعنٍيالبامــاالنيــفكـــن *

الميـكاللقاِءعندســـبــــٍبالب وحرَّمتُجرٍمغريمندميأحّلْت *

رجِلبالويسعىكٍفالبيصوُلشخُصُهدقَّسارٌقإالموُتـالومــــا *

ملِلالبقّواٌماَمــقاــــــماَمـــوقضجِرالبصّواٌماَمــــصمـــاوصاَم *

رجــحوالمـــإثالبــــالقتيُلأناوامُلَهِجاالحداَقرِكــُمعتبــيــَنما *

َرَسِناىلرأٍسالبـــاحِلماِرُرــقـفأدٍبإىلٍمـــلــعـالبــــاجلهوِلفقُر*

النفي ) غري ( والعكس صحيح  باسمجيوز استبدال ) ال ( املعرتضة بني اجلار واجملرور  مالحظة :

ٍب : بغري ذنٍب ذن الب ,إثٍم : بغري اثٍم  الب *

:  بني الناصب واملنصوبمعرتضة ب. 
تعرتض اداة النفي ) ال ( بني ادوات نصب الفعل املضارع وبني املضارع املنصوب وتسمى ) معرتضة بني 

الناصب واملنصوب ( 

) أْن املصدرية الناصبة / كي / حتى (واالدوات الناصبة للفعل املضارع 
مالحظات : 

أّلبني االداة ) أْن ( واملضارع املنصوب فإن ) ال ( ستدغم يف ) أْن ( وسرتسم :  اذا وقعت ) ال (. 1

12ابراهيم من اآلية  نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهِ{ أَالَّ}وَمَا لَنَا قال تعاىل  *

10مريم من اآلية  تُكَلِّمَ النَّاسَ ثاَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا{ أاَلَّ}قَالَ آيَتُكَ قال تعاىل  *

23االسراء من اآلية {...تَعْبُدُواْ أَالَّ}وَقَضَى رَبُّكَ قال تعاىل  *

 118طه تَجُوعَ فِيهَا وَالَ تَعْرَى{أَالَّ  }إِنَّ لَكَقال تعاىل  *

119االنعام من اآلية تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ{ أَالَّ}وَمَا لَكُمْ قال تعاىل  *

على ) لئال ( فإنها تتكون من ) لـ + أن + ال ( . جيب االنتباه 2

29احلديد من اآلية يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ{ لِئاَلَّ}قال تعاىل  *
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 150البقرة من اآلية  يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ{ لِئَالَّ}قال تعاىل * 

 . كي + ال تصبح : كيال أو تكتب : كي ال أو تكتب : لكيال 3

 23احلديد من اآلية  تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ{ لِكَيْالَ}تعاىل قال  *

 153آل عمران من اآلية  تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ{ لِّكَيْالَ}قال تعاىل  *

 . حتى : 3

 39اآلية  االنفال من تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه{الَ }وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى قال تعاىل  *

 امثلة : 
 غواليا الزماِن دىـمـــــ يشَم إلَّا              أمحد تربَة َشمَّ ْنــَم على ماذا *
 آهات دكـمـعــب نـــِم ارى كيال              رَيكمـغـُي ألَّا زمين مــــــن ُأريُد *
 الكحل ُةمن عينها يف ُيرى لئال              خلقًة املدامِع كحالَء واعـشـــُق *
 ينام ال كـــي ارقبُه ســــاهــــٌر              معي والشوُق الليَل سهرُت مــك *
 مالكا الدهَر له غريي أرى ألَّا و                     ُهـعـيـأب ألَّا آليُت وطٌن ولــــــــي *

 جـ. بني اجلازم واجملزوم : 

( واالكثر تأتي مع متى , .....  إْن , َمن , ما , مهما ,: ) جيب ان يكون اجلازم من أدوات الشرط اجلازمة وهي 

 ) إْن ( الشرطية اجلازمة

 : املالحظات التالية  ان مجيع ادوات الشرط اجلازمة تأتي مبعنى ) إذا ( مع االنتباه على

  إّل  إن الشرطية اجلازمة عند وقوع ) ال ( بعدها فإن ) ال ( ستدغم يف ) إن ( وترسم :. 1

 73االنفال من اآلية  تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ{ إِالَّ }تعاىل  قال *

 40التوبة من اآلية  تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ{ إِالَّ} تعاىل قال *

 33يوسف من اآلية  تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِني{إِالَّ }وَ تعاىل قال *
 ى معرتضة بني اجلازم واجملزوم وهي ) إن ( الشرطية واجملزوم ) فعل الشرط ( فتسم
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 . اذا وقعت ) ال ( بني فعل الشرط ومجلة جواب الشرط فهي معرتضة بني اجلازم واجملزوم 2
 ُمردَّد عـلـتــف مــّمــا حسن سوى          تكْن ال بعُد وقعٍة ِمْن تكن فمهما *
 تابُع فهو يرحتْل مــا متى ولكْن         سعيِه مـثــل ينْل ال مّنا َيسَع َفَمْن *

 االمساء داخلة على . ال نافية غري عاملة 7
       تدخل اداة النفي ) ال ( على اخلرب سواء كان خربا ملبتدأ أو خربا لكان أو خربا لـ  أ. داخلة على اخلرب :

 ) إنَّ ( 

يراد عند ذلك اشراك اكثر من حالة يف النفي فرياد نفي أكثر وتسمى نافية غري عاملة وجيب تكرارها ألنه 

 من خرب وال يصح نفي خرب واحد

 مالحظة : 
 . تقع ) ال ( الداخلة على ) اخلرب ( بني املبتدأ واخلرب بشرط أن يكون املبتدأ معرفة واخلرب نكرة 1

 واعلم عزيزي الطالب : ال يتقدم اخلرب على املبتدأ

 مسروٌر والناجٌح  ال: حممٌد دخول ال على اخلرب  عندحممٌد ناجٌح :  *

 ٌدـــــراع والارٌق ـــــبال  َتــــوان               ُر املوت واحلياة معًا    ـطـمــوم *

 ذميٌم فنخشى منه يف احملن وال                فٌض فنهجره      الاملؤمُن احلقُّ  *

 املؤمن : مبتدأ / احلق : صفة / فٌض : خرب 

 . وتتوسط بني كان وخربها 2
 هلا  والعليها  الذمامًا فكونوا                   فإن انتم مل حتفظوا ملودتي    *

 . وتتوسط بني اسم ) إن ( وخربها 3
 مسؤوٌلوال مستعٌد  الإنه  *

 نستدل على الصفة يف اجلملة حسب القاعدة  ب. الداخلة على الصفة :

وىل حسب املوقع االعرابي هلا من اجلملة وتعرب النكرة الثانية صفة نكرة + نكرة فتعرب النكرة اال

بعد         وتتوسط اداة النفي ) ال ( بني الصفة واملوصوف وجيب ان نكرر ) وال ( بعدها وان نأتي مبعطوف 

 ) وال ( الزائدة

 ان الصفة تتبع املوصوف رفعًا ونصبًا وجرًا
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68البقرة من اآلية بِكْرٌ{ وَالَفَارِضٌ  الَّنَّهَا بَقَرَةٌ }قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِقال تعاىل  *

35النور من اآلية غَرْبِيَّةٍ{وَالَ شَرْقِيَّةٍ  الَّيُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ  }قال تعاىل *

33,32الواقعة مَمْنُوعَة{وَالَ مَقْطُوعَةٍ  الَّ  }وَفَاكِهَةٍ كَثِريَةقال تعاىل  *

44,43الواقعة كَرِيم{ وَالَبَارِدٍ الَّ  }وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومقال تعاىل  *

جـ. الداخلة على احلال : 
الصرِبعاقبةبالصربطالبًاوالَعــْبـرةفْيَضمستبقيًاالَأبكيَكـس *

ماـكـُحخلالقِهالإابــــاًلـــقوالِهـسـفـنغـــيـــَرمستعظمَاالتغرََّب *

قاـملوالزورًااللــــــَكبذلتهابهاوارتضيُتروحياملُككنُتلو *

لسؤالمرتقباوالاحدا      متهيبا ال الدار باب طرقت : مثال توضيحي

 ) متهيباالداربابطرقت(االوىل)ال(حذفنا لو
) كيف(ـلباجواتكونانتصحألنهامنصوبحال:متهيبا

متهيبااجلوابيكون؟الداربابطرقتكيف

لسؤالمرتقباوالاحدامتهيباالالداربابطرقت:اذن

التوكيدتفيدزائدة:ال:مرتقباال/احلالعلىداخلة:ال:متهيباال

مالحظة مهمة جدًا 
نفي ) غري ( باداة نفي أخرى فنتبع اخلطوات التالية اذا وردت ) غري ( يف اجلملة وطلب منا استبدال اسم ال

حسُن احلضارة جملوب بتطرية ويف البداوِة حسٌن غرٌي جملوب س :

استبدل اسم النفي باداة نفي اخرى  -

. تعرب ) غري ( : صفة مرفوعة بالضمة وهو مضاف / جملوب : مضاف اليه 1ج : 

الداخلة على الصفات . نقوم باستبدال ) غري ( باداة النفي ) ال ( 2
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يف البداوة حسن ال جملوٌب وال مصنوع

وعجيب الزماِن غرُي عجيب س : شاب رأسي والَت حنَي مشيب

استبدل اسم النفي باداة نفي اخرى  -

. تعرب ) غري ( : خرب مرفوع 1ج : 

. نقوم باستبدال ) غري ( بـ ) ال ( الداخلة على اخلرب 2

وال غريب وعجيب الزمان ال عجيٌب

ال تنكروا من فيض دمعي عربة  فالدمُع غري مساعٍد ومواسي س :

استبدل اسم النفي باداة نفي اخرى  -

. تعرب ) غري ( : خرب مرفوع 1ج : 

. نقوم باستبدال ) غري ( بـ ) ال ( الداخلة على اخلرب2

فالدمع ال مساعٌد وال مواسي

من فاته اليوُم سهٌم مل يفته غدًاللموت فينا سهاٌم غرُي خمطئٍة س :

استبدل اسم النفي باداة نفي اخرى  -

. تعرب ) غري ( : صفة 1ج : 

. نقوم باستبدال ) غري ( باداة النفي ) ال ( الداخلة على الصفات 2

سهاٌم ال خمطئٌة وال ذاهبٌة

واجب بييت :
ما نوع ) ال ( الواردة يف النصوص التالية : 1س

,  39اآلية  االنفال من }وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ تَكُونَ فِتْنَةٌ{,  198االعراف من اآلية }وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى الَ يَسْمَعُواْ{ل تعاىل . قا1

}قَالَ رَبِّ ,  32احلجر  تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِين{ }قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَالَّ,  7احلشر من اآلية  }كَيْ الَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ األَغْنِيَاء مِنكُمْ{

}الَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ,  41آل عمران من اآلية  اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَالَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثاَلَثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ رَمْزًا{

}وَمَا لَنَا أَالَّ نَتَوَكَّلَ ,  3النساء من اآلية }فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً{,  77القصص من اآلية تَبْغِ الْفَسَادَ فِي األَرْضِ{اللَّهُ إِلَيْكَ وَالَ 

}قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ ,  34فصلت من اآلية ئَةُ{}الَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالَ السَّيِّ,  12ابراهيم من اآلية عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا{
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}وَمَن الَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ ,  33يوسف من اآلية  }وَإِالَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ{,  69الكهف  صَابِرًا وَالَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا{

 76النحل من اآلية  }أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ الَ يَأْتِ بِخَيْرٍ{,  32الحقاف من اآلية ا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي األَرْضِ{

 و ـلـحـــه يـــان ال اراك بــــــوأي زم                      م تكن فيه شاقين   ــــان لــكـأي مــ. ف2

 م متطر على االثر ــي لـــذا هنفعا ا                     دي بوارقها   ـــجــب ال تـــائــحــســـان ال

 ن شٍر وتضييق ـى االهل مـــوال وق                       ه  ــنــوطــمــا لــــومـــى يــــــال رعــــف

 اـــهـــه إال زوالــيــرضـــاذا كان ال ي                     اسَد نعمة   ــــرُء حـــمـــوكيف يداري ال

 وم الكريهة يف املسلوب ال السلِبـــي                       اب هيمتها  ـغـــود الــــــود اســــان االس

 ِم وال حرجـــال اثـــل بـيـتــقــانا ال                    ج    ـهــمـداق والــرك االحــا بني معتــم

 تضمـهــق مـــم حــهــوال اضاعت ل                     ن الباغني ان نفلت   ــــه عـــن االلــيــع

 ان فريُدــذا الزمـــي هـــك فــانــف                    ى الردى لك كاشا     ـــقــت وال ابــيــقـــب

 م ــنـغـدو الــي عـــراعــك الــــان ي                   ه     ـــدوانـــي عــــب فــــــذئــالم الـــال ُي

 ا شّط بي خرٌي وال شدَّ بي شرــمــف                  بعني حجًة       ـوس ًاــعـا سبـهـتـيـطــخـــت

 فال الدرُع مناع وال السيُف قاضب                    افه    ـخـا تــمــرزك مـــحـــم يــــاذا اهلل ل

 ادمــت نـان وم والـذمـــا مــال انـــف                  ي الوغى     ـــي عطاياك فـــواني لتعدو ب

 ن يد اهلل ـــر إال مـيـب اخلـلــطـــال ت                   ه    ــلـوافــن مرــحــر اهلل ال تــكــشــا تـــم

 ين مهجة تقبل الظلما ـتـبـحـوال ص                  ي ساعة ال تعزني بها     ــرت بــبـال عـــف

 ن ال يظلم الناس ال ُيظلم ــــــــــوم                    من مل يذد عن حوضه بسالحه يهدم    

 ٌفـــــــــــوار وال إلــــــــــــــــــــــــج                    ر اجلاهل قرابة و    ـــك شــنــنــؤمـــال ي

 لوب ق القـــــشـــأن ان تــشــا الــمــإن                 ًا علينا     ـقـق اجليوب حـــليس ش :  2س

 اثبت شق اجليوب وانِف شق القلوب  -

 حركتين هذه املدام ال هذي االغاريد : 3س

 ما نوع ) ال ( يف النص ؟ اجعلها حرف زائد يفيد التوكيد  -

 احملصب من منى        واقبلن ال شعثًا وال غرباتتهاويَن ما بني  : 4س

 ما نوع ) ال ( الواردة مرتني  -

 لسيف قاضب ال الدرع مناع وال ا : 5س

 أ. ما نوع ) ال ( الواردة مرتني ؟    ب . اجعل الثانية زائدة     جـ. اجعل االوىل عاملة 

 ال الريُح تهوى الغيوَم بسريها        وال الغيوُم مصاحبة الريح  : 6س

  أ. ما نوع ) ال ( معلاًل ؟      ب. اجعل ) ال ( ناهية جازمة      جـ. اجعل ) ال ( نافية للحاضر

 د. اجعل ) ال ( نافية للمستقبل        هـ. اجعل ) ال ( نافية للحال واالستقبال 

 لرحيلي غري حمتار  فإنينال تنكرن رحيلي عنك يف عجٍل         : 7س
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 استبدل اداة النفي ) غري ( حبرف نفي ثم اذكر نوعه  -

 عنيال اجلو جو مشرٌق ولو اكتسى      زهرًا وال املاُء املعنُي م : 8س

 ب. اجعل الثانية زائدة      جـ. اجعل االوىل غري عاملة حبالتني خمتلفتني      أ. ما نوع ) ال ( الواردة مرتني 

 د. اجعل الثانية دعائية .

 ال البخل حمموٌد وال االسراُف مقبوُل:  9س

 . ما نوع ) ال ( الواردة مرتني ؟ 1

 . اجعل ) ال ( االوىل غري عاملة  3    . اجعل الثانية زائدة مرة وعاطفة مرة أخرى    2

 رعى اهلل نفسًا ال الغنى زادها عاًل        وال فقرها حّطت له درجاتها :  10س

 ما نوع ) ال ( معلاًل ؟    -

 اصبحت يف شغٍل حببَك شاغُل        ال العذُل ينهاني وال التفنيُد :  11س

 . اجعل ) ال ( الثانية عاطفة 3اجعل ) ال ( االوىل غري عاملة       .2. ما نوع ) ال ( الواردة مرتني ؟           1

         

 ) النافية للجنس (ال العاملة 
وهي اليت ختتص بدخوهلا على املبتدأ واخلرب فتعمل فيهما عمل ) إنَّ ( من األحرف املشبهة بالفعل تنصب 

صاف خربها عن جنس امسها نفيًا مطلقًا املبتدأ وترفع اخلرب , ومسيت ) نافية للجنس ( ألنها تنفي ات

 مؤكدًا وهي ابلغ وأكثر توكيدا من باقي انواع ) ال ( النافية .

 ) ال النافية للجنس (شروط عمل 

 يت ) مهملة ( ويعرب ما بعدها مبتدأ مرفوع وخرب مرفوعفان مل تستوِف هذه الشروط مس

 ) ال النافية للجنس ( تفصيل شروط عمل 
 .ان يكون امسها وخربها نكرتني 1

ال طالَب ناجٌح , ال عامَل مذموٌم , ال جرَم مشهوٌد , ال رمحَة اوسٌع من رمحة اهلل ,ال عطاَء أجزُل من عطاء  *

 اهلل 

ملها ووجب تكرارها وما بعدها يعرب مبتدأ مرفوع يأتي بعده خرب مرفوع فان كان امسها معرفة بطل ع

 وتسمى ) ال ( مهملة لدخوهلا على اجلملة االمسية
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 : ( ) ال  املهملةعلى شواهد 
 40يس  يَسْبَحُون{ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ الَالشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ الَ}قال تعاىل  *

 10املمتحنة  هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ{ الَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَالَ }قال تعاىل  *

 يف قاضُبــسـالال درُع وـال الــــف                   ا ختافه      ـمـرزَك مـحــم يــــاذا اهلل ل *

 ت نادُم ـــوٌم و أنــــذمــانا م الـــف                    وإني لتعدوا بي عطاياك يف الوغى      *

 ُرــشـالال ٌل وــمــتـكــُر مــيـخـال ال                   ًا     ــزعـــج ْتـــمــوال ت طرنَّــبــال ت *

 ُن معنُيـيـعــمـاُء الـمـال الرًا وــزه                   و اكتسى     ـرٌق ولـشـٌو مــُو جـجــال ال *

 ُبــلـقــال اله وـلـمـحـُم يـسـجــالال                   عٌب      ـم صــكـراقــم وفــكـتــقارـــف *

 البخُل يبقي املاَل واجلدُّ مدبُر الو                  ماَل واجلدُّ مقبٌل      ـجوُد يفين الـال ال *

  . ان ال يفصل بني ) ال ( وامسها شبه مجلة2

ة ( بطل عملها وتسمى ) مهملة ( ووجب تكرارها , فيعرب ما بعدها مبتدأ فان وجد فاصل ) شبه مجل

 مرفوع يليه خرب مرفوع

 امرأٌة       تسمى ) ال ( مهملة لوجود فاصل ) شبه مجلة ( بني ) ال ( وامسها ال يف الداِر رجٌل وال اذا قلنا : * 

 47الصافات  هُمْ عَنْهَا يُنزَفُون{ الَفِيهَا غَوْلٌ وَ الَ}قال تعاىل  *

 بانتظار اليسِر كّفت يُد العسر الو                  ا جرى       ـــِر نسياُن مـبـصــبال الـــف *

 منه عاصُم اله مرتاٌب وــيـــف الو                  أال يا أيها السيف الذي ليس مغمدًا        *

 َت ترعاه يا ربَّ السماوات ــا دمـــم                  ٍة يا ربُّ خاسرًة       ـاقـــفَّ ذي فـــك ال *

اذا سبقت ) ال ( حبرف جر فتسمى ) معرتضة بني اجلار واجملرور ( غري عاملة فاذا طلب منا  مالحظة :

 ان جنعلها عاملة حنذف حرف اجلر 

 كن يف االناِم بال عنٍي وال اذٍن          أو ال فعش أبَد الدهر معذورًا س :

 ال ( يف البيت ؟ ثم اجعلها عاملة ما نوع )  -

 ج : ال عنَي يف االناِم وال اذَن يف االناِم 

 مجلة ) ال النافية للجنس ( يف القرآن الكريم واالبيات الشعرية تكون حسب الرتتيب اآلتي : :1فائدة 

 فيكون خربها حمذوف جوازًا تقديره ) موجوٌد (  . ال + اسم نكرة منصوب + شبه مجلة1
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              ويكون خربها حمذوف تقديره اسم نكرة منصوب + إال ) اداة استثناء ( . ال +2

 ) موجوٌد (
 شواهد :

عَلَى  عُدْوَانَ إِالَّ الَ}فَإِنِ انتَهَواْ فَ , 158البقرة من اآلية  جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا{ الَ}فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَقال تعاىل  *

سَكَ بِالْعُرْوَةِ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْ الَ} , 193البقرة من اآلية  الظَّالِمِني{

خاَلَقَ لَهُمْ فِي الَ }إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيالً أُوْلَـئِكَ  , 265البقرة  انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم{ الَالْوُثْقَىَ 

 هُدًى لِّلْمُتَّقِني{ رَيْبَ فِيهِالَ }ذَلِكَ الْكِتَابُ ,  16آل عمران من اآلية  غَالِبَ لَكُمْ{ الَ}إِن يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَ , 77آل عمران من اآلية اآلخِرَةِ{

 25آل عمران من اآلية  رَيْبَ فِيهِ{ الَّ}فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ ,  9آل عمران من اآلية رَيْبَ فِيهِ{الَّ }رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ  , 2البقرة 

}قُل لِلّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ  , 87النساء  رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا{الَ وْمِ الْقِيَامَةِ إِلَـهَ إِالَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَال  }اللّهُ, 

رَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ }وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَ , 12االنعام من اآلية  رَيْبَ فِيهِ{ الَالرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إَالَّ  الَّ}وَجَعَلَ لَهُمْ أَجاَلً  , 37يونس  رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِني{ الَالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ 

}وَأَنَّ  , 21الكهف من اآلية  رَيْبَ فِيهَا{ الَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ }وَكَذَلِكَ أَ , 99االسراء من اآلية  كُفُورًا{

}إِنَّ ,  2السجدة  مِن رَّبِّ الْعَالَمِني{ رَيْبَ فِيهِالَ }تَنزِيلُ الْكِتَابِ  , 7احلج  رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُور{الَّ  السَّاعَةَ آتِيَةٌ

}قُلِ اللَّهُ  ,7الشورى من اآلية  رَيْبَ فِيهِ{ الَ}وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ  , 59غافر  رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يُؤْمِنُون{الَّ  السَّاعَةَ آلتِيَةٌ

}وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  , 26اجلاثية  رَيبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ الَ يَعْلَمُون{ الَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْ

االنعام من  كَاشِفَ لَهُ إِالَّ هُوَ{ الَكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَ}وَإِن يَمْسَسْ , 32اجلاثية من اآلية  { رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ الَوَالسَّاعَةُ 

}وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ  , 115االنعام  مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم{الَّ  }وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْالً , 17اآلية 
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, 163االنعام  شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِني{الَ }, 27الكهف كَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا{مُبَدِّلَ لِ الَرَبِّكَ 

تَبْدِيلَ  الَحَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا }فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ  , 118التوبة من اآلية مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِالَّ إِلَيْهِ{ الَّ}وَظَنُّواْ أَن 

,163 البقرة إِلَهَ إِالَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيم{ الَّ}وَإِلَـهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ  , 30الروم لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ يَعْلَمُون{

}فَنَادَى  , 14طه  إِلَهَ إِالَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّالَةَ لِذِكْرِي{الَ }إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ  , 8طه إِلَهَ إِالَّ هُوَ لَهُ األَسْمَاء الْحُسْنَى{ الَ}اللَّهُ 

إِلَهَ إِالَّ هُوَ رَبُّ  الَ}فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ  , 87االنبياء من اآلية  نَ الظَّالِمِني{إِلَهَ إِالَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِالَّ  فِي الظُّلُمَاتِ أَن

مْ فِي اآلخِرَةِ هُمُ جَرَمَ أَنَّهُالَ } , 35الصافات إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُون{الَ  }إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ , 116املؤمنون  الْعَرْشِ الْكَرِيم{

}وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا  , 23النحل جَرَمَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِين{الَ } , 22هود  األَخْسَرُون{

جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي اآلخِرَةِ هُمُ الَ },62النحل  جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُون{ الَى يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ

حَالَ بَيْنَهُمَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِالَّ مَن رَّحِمَ وَ الَ}قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ ,109النحل  الْخَاسِرون{

60يوسف  كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَالَ تَقْرَبُون{ الَ}فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَ , 43هود  الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِني{

مالحظات حول ) ال ( النافية للجنس 
. يكون خرب ) ال ( اسم مفرد نكرة 1

كتاَب مفتوٌح  العامَل مذموٌم ,  ال *

ا اذا جاء بعد ) اسم ال ( شبه مجلة فيكون اخلرب حمذوف جوازًا تقديره ) موجوٌد ( أم

رجَل موجوٌد يف الدار ال: تقدير اجلملة رجَل يف الدار  :  ال *

197البقرة من اآلية جِدَالَ فِي الْحَجِّ{الَ فُسُوقَ وَ الَرَفَثَ وَ الَ}فَقال تعاىل  *

وال فسوَق موجوٌد وال جداَل موجوٌد : ال رفَث موجوٌدتقدير اجلملة 
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. اذا دخلت ) ال ( على اسم معرفة أو وجد فاصل بينها وبني امسها النكرة فتكون مهملة وجيب  ان تكرر 2
 ) ال ( يف اجلملة وتسمى ) ال ( املكررة : 

اذا جاء بعدها اسم مفرد أو شبه مجلة فقط أ. زائدة للتوكيد : 

اذا جاء بعدها ) مبتدأ وخرب ( ة : ــلــمـــهــــب. م

اذا دخلت على مجلة فعلية ر عاملة : ـجـ. غي

. اذا دخلت ) ال ( على اسم معرفة وطلب منا ان جنعلها عاملة نقوم بتحويل االسم املعرفة اىل نكرة ثم 3
 حنذف ) ال ( املكررة 

ال القلُب ساٍل  س : وال يف حبها عاُرارجع فلسَت مطاعًا اذا وشيَت بها

وردت ) ال ( مرتني , فما نوعها يف كل مرة ؟ اجعل ) ال ( يف املرتني عاملة  -

ج : ) ال ( االوىل : مهملة لدخوهلا على اسم معرفة  / ) ال ( الثانية : مهملة لوجود فاصل بني ) ال ( وامسها 

لكلي جنعلها عاملة : ال قلَب ساٍل  / ال عاَر يف حبها 

الهل ال مستودُع السرِّ ذائٌع لديهم وال اجلاني مبا جرَّ خيذُلهم ا س :

ما نوع ) ال ( الواردة مرتني ؟ اجعلها عاملة  -

ج : ) ال ( يف املرتني مهملة لدخوهلا على اسم معرفة 

لكي جنعلها عاملة : ال مستودَع سٍر ذائٌع ليدهم  / ال جانَي خيذُل

وال الردى  عندي مرير طعمه مرهوب  ال اهلول ميأل ناظري س :

ما نوع ) ال ( الواردة مرتني ؟ اجعلها عاملة يف املرتني  -

ج : ) ال ( يف املرتني مهملة لدخوهلا على اجلملة االمسية 

لكي جنعلها عاملة : ال هوَل ميأل ناظري وال ردًى

الفعل املضارع ( ) ال النافية الداخلة علىو ) ال النافية للجنس ( الفرق بني 
من النفي بـ ) ال النافية الداخلة على الفعل املضارع ( هذا من اقوى وابلغ ان النفي بـ ) ال النافية للجنس ( 

 عاملة فاألوىلحيث التوكيد , مبعنى ان ) ال النافية للجنس ( نفيها مؤكد , أما من حيث االثر االعرابي 

والثانية غري عاملة . 

وراء يف خدرها  إال فتًى ميزانه راجُحال جيتلي احل س :

) ال جيتلي ( اسلوب نفي غري مؤكد , فكيف تؤكده ؟  -

ج : ال اجتالَء للحوراء / لن تتجلى احلوراء 
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 كالنسِر ليس له مأوًى سوى القممال ينزل النصر إال يف كتائبنا           س :

 جز البيت بـ ) ال النافية للجنس ( اجعل ) ال ( عاملة , ثم استبدل اداة النفي يف ع -

 ج : ال نصَر ينزُل / ال مأوى له 

 مواضع حذف خرب ) ال ( النافية للجنس 

 انواع خرب ) ال ( النافية للجنس
 . مفرد  1

 مأوى أحسن من اجلنة  ال,  كالَم أصدق من القرآن ال  *

 . مجلة فعلية  2
 صديَق سوٍء يصاحب              ال * 

جوازًا يقدر بكلمة ) موجوٌد ( اذا جاء بعد ) ال ( شبه مجلة او أداة حمذوف . 3
  االستثناء ) إال (  

 هنا جاءت من املوصولة مبعنى الذيانتبه :   أمان لـمن ال وفاَء له              ال * 

 النافية للجنس ( ال ) حذف خرب
 جيوز حذف خرب ال النافية للجنس يف ثالث مواضع جوازًا

 بعد االلفاظ ) ال شك , ال حمال , ال ريب , ال بأس , ال غري , ال جرم , البد ( : جوازًا االتية اللفاظا بعد .1
 منتصٌر احلَق أن يف ريَب ال *

ان اخلرب حمذوف جوازا وليس وجوبا أي ان هناك احتمال ان يكون اخلرب  انتبه عزيزي الطالب :

 صرحيا يف اجلملة 

 مشهود / واقُع : خرب ال مرفوع واقٌع                         حمالَةال جرَم مشهوٌد , ال  *

 :   موجود تقديره جوازا حذفها يكون وجمرور جار مجلة شبه امسها بعد جاء إذا .2

 32البقرة   عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم{الَ }قَالُواْ سُبْحَانَكَ  تعاىل قال *

 94االنبياء  كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُون{ الَ}فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ تعاىل قال *
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 265البقرة من اآلية  إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ{الَ } تعاىلقال *

 197البقرة من اآلية  جِدَالَ فِي الْحَجِّ{ الَ}وَ تعاىلقال *

13االحزاب من اآلية  مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا{الَ }وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَاأَهْلَ يَثْرِبَ تعاىل  قال *

للجنس النافية ال خرب حذف يصح ) موجود ( ب اخلرب ُقدر اذا اعاله املوضعني غري يف. 3
واخلربنصبحمليفالفتحعلىمبينللجنسالنافيةالاسمعربياهللإالإلهال *

معبود ( (تقديرهوجوباحمذوف  إياهإالإلهال *

أنتإالإلهال *

املضارعالفعل نفيمنكيدوتواكثرابلغللجنسالنافية)ال(بالنفيان :جدا مهمة مالحظة

) ال(ـب

94االنبياء  كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُون{الَ لْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ}فَمَن يَعْمَتعاىلقال *

 ) سعيه يكفرال(منابلغ)كفرانال) 
) ال رعيًا لكم ( , ) ال رعَي لكم (  ؟ اجلملتني بني الفرق ما : س

رعَي/للجنسعاملةنافية:ال:الثانيةاجلملة/دعائيةعاملةغرينافية:ال:االوىلاجلملة/ج

موجود تقديرهحمذوفوخربهانصبحمليفالفتحعلىمبينامسها:

) ال ( النافية للجنساعراب اسم 
 السم ) ال ( النافية للجنس ثالثة احوال

ًا () احلالة االوىل يكون مبنيا على ما ينصب به واحلالة الثانية والثالثة يكون معرب
ونقصد بـ ) كلمة واحدة ( سواء ) أي ان يتكون امسها من كلمة واحدة (  أواًل : ان يكون امسها مفردًا

كانت مفرد أو مثنى أو مجع وتعرب : مبين على ما ينصب به , فان كان ينصب بالفتحة بين على الفتح 

اذا كان مثنى او مجع مذكر وبالياء  بين على الكسرة  وان كان ينصب بالكسرة اذا كان مجع مؤنث سامل

.  فيبنى على الياء  سامل
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رَيْبَ فِيهِ الَ }ذَلِكَ الْكِتَابُ  ,32البقرة من اآلية عِلْمَ لَنَا{الَ  }قَالُواْ سُبْحَانَكَ, 115االنعام من اآلية مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ{الَّ }قال تعاىل *

2البقرة  هُدًى لِّلْمُتَّقِني{

رمحة : اسم ال مبين على الفتح يف حمل نصب ُع من رمحة اهلل رمحَة أوس ال *

ضدين : اسم ال مبين على الياء يف حمل نصب  ضدين متشابهان ال *

نصب  عامالت : اسم ال مبين على الكسر يف حمل  عامالٍت كسوالٍت     ال *

ويعرب اسم ) ال ( يف النصوص اعاله : اسم ال مبين على الفتح يف حمل نصب . 

) أي ان يكون امسها نكرة منصوبة بالفتحة غري منون وتأتي بعده  ثانيًا : ان يكون امسها مضافًا

نكرة جمرورة تعرب مضاف اليه ( 

طالَب علٍم مذموٌم القاصَد شرٍّ حمبوٌب  ,  ال *

: اسم ال منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف وما بعده مضاف اليه جمرور  قاصَد / طالَب

ما دمت ترعاه يا ربَّ السماوات     ٍة يا رب خاسرة      ـاقــكفَّ ذي ف ال *

كة يبقى وال ملُك ـلـمــزَّ مــع ال    ل حيٍّ وان طال املدى هلٌك   ــكــل *

يستنطقون بها نؤيًا من الطلِل يف اهلوى ابدًا   ساكين رسِم داِرال  *

اخا جهٍل مكرٌم  الطاليب علٍم فاشالن ,  القوَل زوٍر نافٌع ,  ال *

) أي كل مشتق عامل تعلق به لفظ من متام معناه يظهر  ثالثًا : ان يكون امسها شبيها باملضاف

بهة وصيغة عمله كاسم الفاعل واسم املفعول والصفة املش

املبالغة ( 

 مع االنتباه اىل املالحظات التالية : 
وانواعها : اسم فاعل  , اسم مفعول , صيغة مبالغة , صفة مشبهة  . املشتقات تكون دائما منونة 1

يأتي بعدها اسم يعرب هذا االسم معمواًل هلا فرتكه ونأخذ ما بعده خربا لـ ) ال النافية للجنس ( 

 الب امثلة على اسم الفاعل :واليك عزيزي الط
طالبًا حاجًة تقضى حوائجه        ان ظنَّ غريك فّراُج امللمات  ال *

طالبًا : اسم ال منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح ألنه اسم فاعل 

قاصدًا شرًا حمبوٌب ال *

قاصدًا : اسم ال منصوب بتنوين الفتح ألنه اسم فاعل   
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بعد اسم الفاعل ) حاجًة , شرًا ( يكون معمواًل السم الفاعل وتعرب : فاعل السم . ان االمساء اليت جاءت 2

الفاعل او مفعول به السم الفاعل ويف كل االحوال نرتكها وال تؤثر على مجلة ال النافية للجنس 

مذموٌم كامتًا سرًا  الساعيًا للخرِي ضائٌع ,  الخائنًا وطنُه حمرتٌم ,  المنامًا قولُه مرغوٌب ,  ال *

تعرب الكلمات ) منامًا , خائنًا , ساعيًا , كامتًا ( : اسم ال منصوب بتنوين الفتح

ونرتك ما بعدها مباشرة ) معموهلا ( ونعتربه غري موجود ونأخذ ما بعده خربًا لـ ) ال ( 

 امثلة على اسم املفعول 
لفتح وهو اسم مفعول ونرتك الكلمة مذمومًا سلوكه حمبوٌب       مذمومًا : اسم ال منصوب بتنوين ا ال *

اليت بعدها ونأخذ كلمة ) حمبوب ( خرب ال مرفوع بالضمة 

حممودًة اخالقه مذموٌم      حممودة : اسم منصوب بتنوين الفتح وهو اسم مفعول ونرتك كلمة ال *

   ) اخالقه ( ألنها معمول اسم املفعول ونأخذ كلمة

 ال مرفوع بالضمة ) مذموٌم ( خرب

 امثلة على صيغ املبالغة 
 تكون صيغ املبالغة على االوزان ) َفعول , َفعيل , َفّعال , ِمفعال , َفِعل ( 

) شكس ( على وزن ) َفِعل  صيغة مبالغة ( اذا يعرب اسم ال منصوب وعالمة     َشِكسًا خلقه حمبوٌب    ال *

نصبه تنوين الفتح 

وٌم        رحيمًا : اسم ال منصوب بتنوين الفتح ونرتك كلمة ) قلبه ( ونأخذ كلمة ) رحيمًا قلبُه مذم ال *

مذموٌم ( خرب ال مرفوع 

:يأتي فيماخطحتتهماتعبريينكلبنيالفرقأوضح :وزاري
مستجابشّرداعَيال.2مستجابداعَي. ال1

مفرد ال مضاف وال شبيه ألنهنصبحمليفالفتحلىعمبينللجنسالنافيةالأسم:داعي. 1ج : 

.باملضاف 
مضاف اىل نكرة  / شر : ألنهالفتحةنصبهوعالمةمنصوبمعربللجنسالنافيةالأسم:داعي.2

 .مضاف اليه
:يأتي  فيما للجنس النافية (ال) أسم أعرب  : وزاريس 

فاشلونمتعاوننيال.1

ونمفلحالشرعلىمتعاوننيال.2
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 بالصحبة جدير سره ًا شائع ال.3
 .نصب حمل يف الياء على مبين ال أسم :متعاونني ال.1 :ج
 ألن باملضاف شبيهًا يعد ألنه سامل مذكر مجع ألنه الياء نصبه وعالمة منصوب ال أسم :متعاونني .2

 ملعناه متمم بعده واجملرور اجلار
 .الفتحة نصبه وعالمة منصوب ال أسم شائعًا :  ال.3

 شرًا حمبوٌبقاصدًا شٍر حمبوٌب   / ال  قاصَدال  س :

 ما الفرق بني ما حتته خط  -

 ج : قاصَد : اسم ال منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف  / شٍر : مضاف اليه جمرور

 قاصدًا : اسم ال منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح ألنه اسم فاعل 

نه مضاف اىل نكرة ويف اجلملة الثانية معرب منصوب ألنه اسم يف اجلملة االوىل اسم ) ال ( معرب منصوب أل

  فاعل

 واجب بييت حول مجيع انواع ) ال ( 
 س : ما نوع ) ال ( الواردة يف النصوص التالية 

مَةٌ الَّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ اآلنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ }قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ الَّ ذَلُولٌ تُثِريُ األَرْضَ وَالَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّ. قال تعاىل 1

 71البقرة  فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُون{

  88آل عمران  }خَالِدِينَ فِيهَا الَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَالَ هُمْ يُنظَرُون{. قال تعاىل 2

 39االنفال  تْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَالَ عُدْوَانَ إِالَّ عَلَى الظَّالِمِني{}وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى الَ تَكُونَ فِ. قال تعاىل3

رُونَهُنَّ وَلَـكِن الَّ كُمْ سَتَذْكُ}وَالَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّ. قال تعاىل 4

تَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِالَّ أَن تَقُولُواْ قَوْالً مَّعْرُوفًا وَالَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِ

 235البقرة  هَ غَفُورٌ حَلِيم{فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّ

  112طه }وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَالَ يَخَافُ ظُلْمًا وَالَ هَضْمًا{. قال تعاىل 5
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47الصافات  }الَ فِيهَا غَوْلٌ وَالَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُون{. قال تعاىل 6

13االحزاب من اآلية مْ يَاأَهْلَ يَثْرِبَ الَ مُقَامَ لَكُمْ{}وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُ. قال تعاىل 7

. قال الرسول " ) ال امياَن ملن ال امانَة له وال ديَن ملن عهَد له ( 8

ِر ــكــنــــمـــل لـــيــمــــي ال تــــــك   ا    ــــــانـــطــــــق خـــــــــا رب وفــــ. ي9

ًاـقـــك واثـــربــــرى إّلا بـــــــوأّلا ُت ك أّلا تسأل الناس حاجًة    ــتـــألـــ. س10

ؤون ــم شـهـتــنــد عـــاَء إال وقــــآب    َن وال    ـــيــنـاس ال بـنــر الـــشـــحــ. ي11

ي فيها وال مجِل ــتــاقــال نا وـــهـــب  ة بالزوراِء ال سكين    ــامــَم االقــيــ. ف12

ت يد العسِرـفـوال بانتظار اليسِر ك  . صربنا فال بالصرب نسياُن ما جرى      13

وال بالدار لو كلمَت ذا حاجٍة صمُم    د االنيِس     ـعــا بـــرهـيــداُر غـــ. ال ال14

ا قلبًا بالبعاد ـنـي لــالــيــلـف الـــــك  ا وال جرحْت    ـنـيــلـق اهلل اهّرـــ. ال ف15

ي صهوة الصرِب ــطـتـمـعزميته ال ت     ام ترحُم خائرًا  ــــْب االيــسـحـــ. ال ت16

لُل ـعـك الــــّل بــــــــدا حــعــالــوب     ا جبُل   ـــوُب يــطـخــ. ال زعزعتك ال17

ر إال من يد اهلل ـيـخـب الــلــطـــال ت  رم نوافله     ــحـر اهلل ال تــكـشــا تـــ. م18

ة تقبل الظلماـجـهـوال صحبتين م     رت بي ساعة ال تعزني    ــبـــال عـــ. ف19

ذلـــٍد وال مـــال وال وعــطـــو ال م   دٍر   ـــنٍّ وال كــال َمــواُد بـجـت الــ. أن20

ُفــــــــواُر وال ِألــــــــــــــــــــوال ج   اهِل قرابًةـر اجلــك شـنـنـؤمــ. ال ي21

وٌم وال أنت نادُم ــــذمـا مــال انـــــف  . وإني لتعدوا بي عطاياك يف الوغى      22

رد الودائُعــــًا أن ُتــومـــدَّ يــــوال ب     ون إال ودائع    ــلــال واالهــمـا الـــ. وم23

اب وال منه عاصُمـرتــه مــيــوال ف   س مغمدًا   ـــيـ. أال ايها السيف الذي ل24

فال الدرُع مناع وال السيف قاضُب    ه   ـخافـا تـمـرزك مـحــم يــ. اذا اهلل ل25

ي االياُم اهاًل وموطنًا ــنــتـســآنـــف  ر اني قصدتهـه غيـيــَب فـيــ. ال ع26

َر فيمن صّدرته اجملالُسـيـال خــف   مجالِس سيدًا    ـن صدر الـكـ. اذا مل ي27

ت يف الدنا كل احلماقات ــمـيــإذا خ  وتها     ـــَو زهـفــاٍق صــب ــذاَتلــ. ال م28

راج امللمات ـــرك فـــيــنَّ غـــــإن ظ  ًا حاجة تقضي حوائجه     ـبــالــ. ال ط29

وُح بال دخاِن ـفــوٌد يــــــل عـــــوه  َب فيهــيــا ال عــذبــهــد مــريـــ. ت30

ي فلي القدرــَم لــلـــع لُت الـــقـــف  ك عنهم ؟   ـلـيـى رحــة أّنـــلــائــ. وق31

ًا بالصرِب عاقبة الصربـبــالــــوال ط رة    ـ. سأبكيك ال مستبقيا فيض عب32

يب غرَي هواَكـلـي قـــرُت فـــمـــاضــواك وال      ِم هـــي زعـــان فــــا كـــم.33
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 النفي الضمين
 من سياق اجلملة  خيلو من اداة النفي الظاهر ويفهم

هو نوع من االستفهام ال يراد به معرفة شيء  . االستفهام اجملازي املتضمن معنى النفي :1

 وطريقته :جمهول لدى السائل بل يسأل عن الشيء مع علمه به وتؤديه ادوات االستفهام 

 أ. االستفهام بـ ) هل ( مع وجود ) إال , غري , سوى ( يف سياق اجلملة 
 النفي ) ليس , ما , ال (  بأدواتاداة االستفهام ب. استبدال 

 114البقرة من اآلية  }وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا{ تعاىل قال *

 هامس فيها ُيذكر ان اهلل مساجد منع ممن ظلما اكثر هناك ليس : الكرمية اآلية معنى

 9الزمر من اآلية }قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ الَ يَعْلَمُونَ{تعاىل قال *

 يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي ال : الكرمية اآلية معنى

 60الرمحن }هَلْ جَزَاء اإلِحْسَانِ إِالَّ اإلِحْسَان{ تعاىل قال *

 االحسان إال االحسان جزاء ليس : الكرمية اآلية معنى

 32يونس  }فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِالَّ الضَّالَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُون{تعاىل قال *

 50االنعام من اآلية }قُلْ هَلْ يَسْتَوِي األَعْمَى وَالْبَصِريُ أَفَالَ تَتَفَكَّرُون{تعاىل قال *

 24هود الْفَرِيقَيْنِ كَاألَعْمَى وَاألَصَمِّ وَالْبَصِريِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَالً أَفَالَ تَذَكَّرُون{ }مَثَلُتعاىل قال *

 93االسراء من اآلية }قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَالَّ بَشَرًا رَّسُوال{قال تعاىل  *

 س يرويك ـيــًا لــرابــغ شــيـســتـاو اس          كيف اغفى بليٍل تسهرين بِه           *

 تقدير اجلملة : ال أغفى بليل تسهرين به

 ذا عذِر لرزقي وهل يف البخِل من بعِد            وكيف اخاف الفقر واهلل ضامن      *

 تقدير اجلملة : ال اخاف الفقر واهلل ضامن رزقي 

 اــهـه إال زوالـــيـــرضـــان ال يــــــذا كا           كيف يداري املرء حاسَد نعمٍة         *

 تقدير اجلملة : ال يداري املرء حاسد نعمة 
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احلجرحمجرىــتــحواهللأبكيتًاــدومعليكتبكيالاحملاجرأي *

انياـكـمإالالبعدانـــــكــــمواينيدفنونيمـــوهتبعداليقولون *

واغوالكأنيابزرقةــونــنــومسمضجعييــرفــــشــمـوالأيقتلين *

يتضمن الشرط غري اجلازم معنى النفي وأدواته ) لو , لوال ,  . الشرط املتضمن معنى النفي :2

لوما ( 

تدخل على االفعال املاضية وقد يقرتن جوابها بالالم اذا كان مثبتاأ. لو :

159آل عمران من اآلية  ا غَلِيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ{}وَلَوْ كُنتَ فَظًّقال تعاىل  *

35االنعام من اآلية  }وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى{قال تعاىل  *

167آل عمران من اآلية  }قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَاالً الَّتَّبَعْنَاكُمْ{قال تعاىل  *

18الكهف من اآلية  اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا{}لَوِ قال تعاىل  *

21احلشر من اآلية }لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ{قال تعاىل  *

ملا انُتِسبت إال إليك املفاخر   قال الشاعر : ولو مل تكن إال بنفسك فاخرا    *

يعرب االسم الواقع بعدها مبتدأ خربه حمذوف وجوبا تقديره ) موجود ( وجواب ب. لوال , لوما :

الشرط يكون فعال

57الصافات }وَلَوْالَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِين{قال تعاىل  *

ضمين أجعله ظاهرا .يف النص الكريم ورد نفي  انتبه :

ج : مل أكن من احملضرين لوجود نعمة اهلل .

 83النساء من اآلية  }وَلَوْالَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِالَّ قَلِيال{قال تعاىل  *

 19يونس من اآلية  فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُون{ }وَلَوْالَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْقال تعاىل  *

لوال املاء ملاتت األحياء  *
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 من كل افنان احلياة حقوق                   لوما التحبب يف النفوس لضيعت    *

 حتويل النفي الضمين اىل نفي ظاهر
 االستفهام وادوات الشرط ) لو , لوال , لوما (  بأدوات. نستخرج النفي الضمين 1
. نالحظ ما بعد االدوات اعاله فاذا جاء بعدها مجل امسية او شبه مجلة  تستبدل هذه االدوات بـ ) ليس 2

 , ما ( اما اذا جاء بعدها مجل فعلية فتستبدل بـ ) ال ( 
 هل انا إال يٌد ادماها سوارها       وجبنٌي عضه اكليله  س :

 مرة اخرى  ومؤكدة مرة أخرى  نفي عاملة مرة ومهملة بأداةحول النفي اىل ظاهري  -

 ج :  ما انا إال يٌد ادماها سوارها        ) ما مهملة ( 

 ما انا يدا ادماها سوارها   ويصح ايضا / لسُت يدًا ادماها سوارها 

 ما انا بيٍد ادماها سوارها  ويصح ايضًا : لسُت بيٍد ادماها سوارها 

 احملذوف يف اسلوب النفي
 وجوبا( وحكمه قاصدا ( ويقدر بكلمة ) الم اجلحود  مجلة ) . خرب الكون املنفي يف1
 ( يف مواضع معينة  موجود. خرب ال النافية للجنس ويقدر بكلمة ) 2
 وجوبا ( والغالب امسها وسبب احلذف ال يذكر بعدها إال احد معموليها وحكم احلذف  الت. احد معمولي ) 3
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 ملة املثبتة اىل منفية مع ذكر السببجدول مهم يوضح كيفية حتويل اجل
 ) جيب حفظه مع الفهم الدقيق (

 السبب اجلملة املنفية اجلملة املثبتة ت

 مل يكتب الطالب الدرس كتب الطالب الدرس 1

املناسبة هي ) مل ( ألنها  فاألداةألن الفعل ماض متحقق 

 تقلب داللة الفعل املاضي

 لب الدرسملا يكتب الطا قد كتب الطالب الدرس 2

ألن الفعل ماض قريب من الزمن احلاضر والسبب يف ذلك 

 هو وجود ) قد ( قبله 

 ال يكتب الطالب الدرس يكتب الطالب الدرس 3

) ال (  فاألداةألن الفعل مضارع دال على احلال واالستقبال 

 تنفي احلال واالستقبال

4 

يكتب الطالب الدرس 

 اآلن 

ال يكتب الطالب الدرس 

 اآلن 

 يكتب الطالب الدرسما 

االداة ) ال ( تنفي احلال واالستقبال وال تنفي احلاضر إال 

 بقرينة 

االداة ) ما ( تنفي احلال فقط لذلك وجب حذف القرينة 

 الزمنية ) اآلن ( من اجلملة

5 

قد يكتب الطالب 

 الدرس

قد ال يكتب الطالب 

 الدرس

 الن الفعل مضارع دال على احلال

6 

س يكتب الطالب الدر

 غدا

ال يكتب الطالب الدرس 

 غدا

 لن يكتب الطالب الدرس

    الن الفعل مضارع دال على االستقبال فيمكن استخدام 

تنفي احلال واالستقبال معا وال تنفي املستقبل  ألنها) ال ( 

 إال بقرينة

  ألن الفعل مضارع دال على االستقبال فاذا اردنا نفيه بـ 

 ) لن ( حذفنا القرينة الزمنية 

 لن يكتب الطالب الدرس سيكتب الطالب الدرس 7

الن الفعل مضارع دال على املستقبل لوجود حرف          

 ) السني ( 

8 

سوف يكتب الطالب 

 الدرس

 لن يكتب الطالب الدرس

الن الفعل مضارع دال على املستقبل لوجود حرف          

 ) سوف ( 

 الطالب غائب 9

 ليس الطالب غائبا

 غائباما الطالب 

 الن اجلملة امسية دالة على زمن احلاضر

 إن الطالب غائب 10

 ليس الطالب بغائٍب

 ما الطالب بغائٍب

 ال طالَب غائٌب

الن اجلملة امسية دلت على زمن احلال وكانت مؤكدة بـ   

) إّن ( لذلك استخدمنا حرف اجلر الزائد ) الباء ( ألن 

 ية للجنساجلملة امسية مؤكدة استخدمنا ) ال ( الناف

 

 عِندَ }إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ قال تعاىل

 15النور  اللَّهِ عَظِيم{
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 تطبيقات ومتارين عامة على اسلوب النفي

 وم أقرب ـوعيشك انساه اىل ي                        أهذا الذي اطربت نعتا مل أكـن     -1/  1س

 مبا ضمت منك الضلوع يدان                         ــا لنا    ــــاك اهلل واهلل مففقاال ش -2        

 اق ـفـوذا جناح جينب الغيد خ                       رُع مين ليس ذا عذر    ـــشيَء اسال  -3        

 ن يغرت باحلدثانـــــعليك وم                      ان اكون جنازة      ا كنت اخشىـــــوم -4        

 اجعل النفي يف البيت االول اقوى توكيدا باملعنى املنفي  -أ

 يف البيت الثاني استبدل ) ما ( املهملة بـ ) ال ( العاملة عمل ) أن ( -ب

 ما نوع ) ال ( وأين معمولي ) ليس ( يف البيت الثالث ؟ -ج

 اجعل ما حتته خط منفيا مؤكدا -د

 من االمر ال ميشي الــى مثله مثلي                ر    ـكــنـمـا حييت لـــت مباٍش مسول -1/  2س

 وأوثر اهلي على ما اقام على اهلي                ة      براقى ذي ـــلــوال مؤثرًا نفسي ع                    

 ة حزن اوجع القلب داخلهـولــــــوع              ى الناس فقده       ــــاىل اهلل اشكو ال ال -2

 اذا ما أتاني الــنــوم والناس ُنـــــَوُم                 سأطرد عيين من النوم كيال اراكم      -3

 ما نوع ) ما ( أينما وجدت ؟ -أ

 ما نوع ) ال ( أينما وردت ؟ -ب

 فلم ازل يف رضاك ابذهلا           ا       ــهـم تبذل الفداء ل/ ان كنت لـ 3س

 فرقا يف داللة زمن الفعل املنفي ؟يف البيت االول أتلمح  -

َو ال لَيْهِديِهْم َطِرَقًا إال َطريَق َجَهنََّم / قال تعاىل : ) إنَّ الذيَن َكَفروا وَظَلُموا َلْم َيُكْن اهلُل ِلَيْغِفَر َلُهْم  4س

 خالديَن فيها اَبَدا وكاَن ذِلَك َعَلى اهلِل يسريا (

 لسبب ؟ما نوع ) ال ( يف قوله تعاىل , وما ا -

 حتى ُيراق على جوانبه الدُم                / ال يسلم الشرف الرفيع من االذى    6س

 اجعل ) ال ( غري العاملة عاملة يف نفيها معيدا الصيغة  -1

 اجعل داللة الفعل املنفي مستقبلية دون تغيري االداة مرة , ومغريا االداة مرة اخرى  -2

 بكت فبكى مما شجاها قطيعا                  م تَر النهي نافعا  ـــــما لـ/ نهته ول 7س

 ما الفرق بني ) مل ( و ) ملا ( يف الشطر االول  -

 اذكت هليب الشوق يف احشائه                 رة  مـيت اول جـبـذا الــان هــا كـــم -1/  8س

 ن عزيز العاشقني ذليل ـــكـــول               ولوال اهلوى ما ذل يف االرض عاشق   -2            

 يف البيت االول ما اعراب ) اول ( ؟ وما اعرابها اذا حذفنا ) كان ( ؟  -أ

 يف البيت الثاني ورد نفي دل عليه مبينا نوعه  -ب

 جزعٌٍ حادٌثي بعدهم ــــــــفليس ل                     / وكل ما كنت اخشى قد فجعت به      10س

 ام الزادـــقــدك لي مـــعـــلتقوم ب                    ا كنت اخشى ان تضن بلفظة    ـــم                
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 ادخل حرف جر زائد يف مكانه املناسب على احد البيتني ليؤكد به النفي  -

 فاليوم كل عزيز بعدكم هانا                اشفق من دمعي على بصري      قد كنت/  12س

 انِف ما حتته خط , ثم انف الشطر االول نفيا اكثر توكيدا  -

 اذا ما عد من سقط املتاع                         / وما للمرء خري يف احلياة   13س

 اذا استبدلنا ) ما ( بأداة نافية اخرى عاملة مغايرة لعملها , فماذا نقول ؟ -

 اذا اخالقهم كانت خرابا                        / وليس بعامر بنيان قوم     14س

 النفي الوارد عامل أهو نفي مؤكد أم غري مؤكد ؟ -1

 استبدل اداة النفي الفعلية بأخرى مشابهة معنى وعمال على ان يكون النفي مؤكدا  -2

 فظن شرا وكن منها على حذر                   معجزة    باأليام/ وحسن ظنك  15س

 مؤكدا انف الشطر االول نفيا  -

 ك بالقصيد ـــرتـصـه نــول بـــاص         ف حدا      ـيـسـد للـــم اجــــل ملاو -1/  16س

 حسن العذر  ملاو كان لي عذر ــــول          ذر يف جحودك نعمة     ــومالي ع -2                

 ما حتته خط غري جازم , فما السبب ؟ -

 اذا اذخر النحل الطعام لعامه                / وهل يذخر الضرغام قوتا ليومه     17س

 اظهر النفي الضمين بداللة النفي للزمن ) احلاضر / املاضي / املستقبل (  -1

 اظهر النفي الضمين مستعينا بـ ) الم اجلحود (  -2

 محَّل اهلل نفسا فوق مـــــا تسع  ال             / ال امحل اللوم فيها والغرام هلا     18س

 يــعــقــلـه كــــــــل مـــن يــعـيــه             ــوال بـــــال احـتـشـام    ـاقــــول قـ                

 ما يقذف السيل ال ما يقذف الزبد            دهــا     ـعـان النجوم اسـنـاهـــا واب                

 الواردة ؟ما نوع ) ال (  -

 هديت هلا خدن الضاللة فاهتدى                   / وكم لذة ال منَّ فيها وال اذى    19س

 اهمل عمل ) ال (  -

 ا وارد غري صادر ـــــستلقون يوم                م      ـكـإنــــواء فــــ/ وإال يكن فيكم ب 20س

 ل ـــــيــلــعــا الــال انــيـلــا عــــي                  ك النحيل    ـمـســي ال جــمــســج                 

 ا دررا ـهـعــا دمـهـنــدر مـحــاال ت                  ـرت    واهلل ال نظرت عيين اذا نظ                 

 ن الدنيا وان كان مقنعا ــبشيء م                لقد خفت أال تقنع النفس بعدها                     

 ند اعتداله ــدل عـويشجيك ال ع                ك  ال عطف عند انعطافه      وؤيس                 

 ما نوع ) ال ( ؟ -

 ن رمد سواها ـــــا بالعني مــوم               ــد مــعـنــى     ــــيـــقـــول الناس ذو رم    /  21س

 ن اكونــــفكيف اذا ما غبت م               لقد كنت ابكي قبل ان تشحط النوى                      

 فـما اجلرح اذا ارختاكم امل                  ـا قــال حاسدنا    ــان كـــان ســركم مـ                

 ما نوع ) ما ( ؟  -
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 صــــديق اذا اعيا عــلــيَّ صــديق                      / وليس مبعييت ويف الناس ممتع     22س

 حبسي و أي مــهــنــد ال يـــغــمـد                     قالت حبست فقلت ليس بضائري                    

 بلى كل ما شف النفوس يضريها                      وليس يضر العني ان تدمن البكا                     

 ـد راقــان منت عنه فليس عنك ب                     واحذر حسودك ما استطعت فانه                  

 دل على معمولي فعل النفي  -1

 ضع ) ما ( العاملة عمل الفعل املنفي وأعد الصياغة حسب القاعدة  -2

 عواقبه  وليس عليهم ان تتم                   / ال مر عليهم ان تتم صدوره    23س

 ضع ) ما ( العاملة بدال من ) ليس ( -

 ان مت شوقا وال فيها هلا مثن           ا يف هوادجكم من مهجيت عوض    ـــ/ م 24س

 يا قرة العني يف اهل ويف مال              وانت له      ن امسىـــــواهلل ما خاب م               

 البيت االول ؟ما سبب اهمال عمل اداتي النفي يف  -1

 استخدم اداة تكسب ما حتته خط قوة يف النفي  -2

 استبدل حرف العطف املثبت بآخر للنفي يف البيت الثاني  -3

 وليس هلم إال الضالالت مأرب                    / وقالوا لنا يف صحوة الدين مأرب    25س

 انف الشطر الثاني بأداة تعمل عمل ) إن ( -

 وال فيه مرتاب وال منه عاصم                   / اال ايها السيف الذي ليس مغمدا    26س

 ضع ) ما ( العاملة بدال من ) ليس ( واكد نفيها  -1

 اجعل ) ال ( الثانية مرة زائدة للتوكيد , وعاطفة مرة اخرى  -2

 لدهر يعصي مرة ويطيع كذا ا                         / خصيم من االيام لي وشفيع     27س

 استبدل حرف العطف يف الشطر االول حبرف آخر مبا يتناقض معناه  -

 اعاب بها يف حمفل واذام                    نفسي بغدرة    وباهلل ما حدثت/  29س

 فان وفاء يف الزمان بديع                   ــوم ال يدوم وفاؤه     ـفال كان يـ                 

 انف ما حتته خط بأداة تكسبه قوة النفي  -1

 اذا قلنا ) لن يدوم ( , أخيتلف زمن الفعل املنفي أم ال ؟ -2

 اجعل داللة نفي الفعل الثاني ابلغ واكثر توكيدا  -3

قال تعاىل : ) فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة اعدت  -1/  30س

 للكافرين (

 فما الذي تعين كزام املناصب               اذا مل يكن نفس السبب كأصله      -2               

 ما الداللة الزمنية لألفعال املنفية ؟ وما السبب ؟ -أ

 ضع ) ما ( بدال من ) مل ( يف قول الشاعر واعد الصياغة موضحا نوع ) ما (  -ب

 / وصلت املدرسة ثم دق اجلرس 31س
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املاضي موصوال باحلاضر يف نفي العبارة بأداة مناسبة ؟كيف جتعل نفي  -

حتى يراق على جوانبه الدم   / ال يسلم الشرف الرفيع من االذى  32س

ما الزمن الذي تنفيه االداة ؟ -1

اجعل اداة النفي للزمن املاضي مؤكد  -2

وال موقفي عــــما شهدت مغيب  ا دعوتين     ـــاذا م بألواني/ وما انا  34س

ي الضراء اطفوا وارسب ــفاني ف   أمــــا لي قرار فــــي نعيم ولذة        

ورد ت ) ما ( اربع مرات , فما نوعها يف كل مرة ؟  -

و شيمك لينا وعنفا وبل  / قد بالك االعداء حلوا ومرا    35س

انف البالء احللو واثبت املر بأداة نفي غري عاملة  -

ر ثآموب املعالي بالنجيع الــــــث  لــن تظفروا بالعز حتى تصيغوا    -1/  37س

ـل عــاشق مهجور ــــوشـــقـــى كـ   ــن احــب يـــحــب   ــبـــــال اهلل مــ -2  

يبكي احلليب عليها وهو خيتمر    من مل يزل طعم االثداء يف فمه     -3  

دالالت زمن الفعل املنفي ؟ وما نوع ) ال ( الثانية ؟ التفاقما املسوغ  -

ولو حط يف قودي أمضى وغروبه  / فو اهلل ال ألقى الزمان بذلة     38س

مل ال يصلح إدخال ) لن ( بدال من ) ال ( لتوكيد النفي ؟ كيف تؤكده حمافظا على القسم ومغريا ما  -

يلزم ؟

ــانـــي واندب ــولكين ابـــكـــي زم ي القلب لــــــوعة    ـــوليس نسيب إن ف -1/  39س

فاليوم ال الرمز يصيبين وال ألبان   لي إىل ألبان من رمل احلمى طرب  و -2  

دل على منفي ) ليس ( - أ

ما نوع ) ال ( الثانية ؟ اجعلها عاطفة مغريا ما يلزم - ب

ا ذهبا ــخـــواطــر الربق إال دون م  / احفظ رســـائـــل شــعـر فيك ما ذهبت    40س

نظم القوايف اذا ما صادفت حسباا يف االرض احسن من     ـمـــوال تضعها ف 

ما نوع ) ما ( ؟ -

وقد كان منها آكاًل غري ذائق  / ففي الناس منها ذائق غري آكل   41س

) ال ( ضع ) ال ( حمل ) غري ( واضبط ما بعدها ووضح نوع  -

فآخر الشهد فيه اعذب العسل  / ال تأسفنَّ من الدنيا على سلٍف  42س

انف اجلملة االمسية بأداة نفي مناسبة حمافظا على املعنى -

واليك ينتسب العــال االقدم / هلل ثــم لـــك الـمـحـل االعظم       43س

ي مرامي ـــميينك ان تقرب ل  ت ارجو     ــنـــقربى رؤوم  كي ــــول  

يف البيت االول ضع ) ال ( حمل حرف العطف مبينا نوعها ومعناها  -1

يف البيت الثاني انِف ما حتته خط نفيا يكسبه قوة النفي  -2
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 ع مـبـتـغـيه وخيم ترمـوالبغي                        ـاعــة مندم    ـ/ نـــدم البغاة وال سـ 44س

 وال بد دون الشهد من ابر النحل                        معالي رخيصة   ـتريدين ادراك ال               

 ال ـتقدام قالــجـــود يفقر واال                         اد الناس كلهم   ـــــلــوال املشقة س               

 دل على احملذوف  -

 ى الرحم البلهاء لي عذر ـل الـهـف                      ا رميت بها    ـــاراد نبل االداني م -1/  45س

 وال بالدار لو كلمت ذا حاجة صمم                     ال الـــدار غــيَّرها بعد االنيس      -2                

 يف البيت االول اجعل النفي الضمين ظاهرا بأداة نفي حكم غريها عند حبس امسها اكثر توكيدا  -أ

 اجعل ) ال ( الثانية بنفس مطلب ما تظهر بالنفي يف السؤال االول  -ب

 قال تعاىل : ) فما حصدمت فذروه يف سنبله إال قلياًل مما تأكلون ( -1/  46س

 ال الـــى زخــرف مــن االقـوال                          حــاجـــة اىل االعمال  نــحـــن بـ -2                

 ال بارك اهلل بعد العرض باملال                       ون عرضي مبالي ال ادنسه    ــــاص -3                

 ما نوع ) ما ( و ) ال ( ؟ -

 فإني حبمد اهلل مالي معبد                            ض املال ربا ألهله   ــعــان بـــ/ اذا ك 47س

 ي حب سيف الدولة ـدعـــوت                         مالي اكتم حبا قد برئ جسدي                     

 ما نوع ) ما ( ؟ -1

 انف خرب ) إن ( بفعل للنفي مؤكدا للنفي -2

 متام العمى طول السكوت على اجلهل                   ول السؤال و إمنا   ـــــشقاء العمى ط -1/  48س

 ش نــور واخلدور كماله ـيـعــعـــلـــى ال                 ســقـــا لـــك وحيانا بـك اهلل إمنا     -2                

 لو جردنا النص من ) أن ( فما نوع ) ما ( يف البيتني ؟ -

 حلول التطبيقات

 . ال يدين لنا مبا ضمت منك الضلوع ب مل أكن ألنساه      أ. :  1س

 ـ. نوع ) ال ( : نافية للجنس  / معمول ليس االول : ضمري مسترت , معمول ليس الثاني : ذا عذٍرج

 . وما كنت ألخشى ...د

عاملة  . نافية غري1. انواع ال : ب     . زائدة3. موصولة     2. مصدرية ظرفية    1. انواع ما : أ:  2س

       . عاطفة 3     الثاني له عالقة بالبيت االول ( . زائدة ) انتبه البيت 2      داخلة على الفعل املضارع 

 معرتضة بني الناصب واملنصوب ) كي ال (  . 4

: النفي االول داللته الزمنية زمن احلاضر ألنه سبق بــ ) إن الشرطية ( , والنفي الثاني داللته  3س

 زمن املاضي ألن ) مل ( اداة نفي وجزم وقلب

 : نوع ) ال ( :  زائدة تفيد التوكيد ألنها استوفت شروطها 4س

 يسلم الشرف الرفيع ....... . واهلل ال2               . ال سالمة من االذى للشرف الرفيع 1:  5س

 لن يسلَم الشرَف الرفيع ..... 
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 : ملا يف البيت حينية ظرفية اداة شرط غري جازمة مبنية على السكون يف حمل نصب ظرف  6س

 مل : اداة نفي وجزم وقلب 

عند حذف كان : أوَل : خرب ما منصوب /     ة . أوَل : خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحأ: 7س

 حة بالفت

 . نفي ضمين : لوال اهلوى خرج ملعنى الشرط ب

 فليس لي بعدهم من حادٍث جزٍع:  8س

 : ملا يكن ....   / مل أكن ألشفق ....  9س

 : ليس للمرء خرٌي يف احلياِة 10س

 . ما بنياُن قوٍم بعامٍر2. نفي مؤكد بالباء حرف اجلر الزائد    1:  11س

 : ما حسُن ظنَك باأليام معجزًة  12س

. ملا : ظرفية حينية لدخوهلا على الفعل 2. ملا : حينية ظرفية لدخوهلا على الزمن املاضي     1:  13س

 املاضي 

. ما يذخر الضرغاُم قوتًا ليومه  / مل يذخر الضرغام قوتًا ليومه / لن يذخر الضرغام قوتا 1:  14س

 ليومه . 

 . ما كان الضرغام ليذخر قوتًا ليومه .2

. ال : نافية غري عاملة داخلة على املضارع / ال : نافية دعائية / ال : معرتضة بني اجلار 1:  15س

 واجملرور / ال : عاطفة . 

 : و كم لذًة ال املنَّ فيها وال األذى .....  16س

. معرتضة بني الناصب 4. دعائية  3. عاطفة   2. معرتضة بني اجلازم واجملزوم   1: انواع ال :  17س

 . ال عاملة نافية للجنس  / ال عاملة نافية للجنس5واملنصوب    

 . مصدرية 3. زائدة    2مهملة    . 1انواع ما : 

 : معمول ليس االول : صديٌق / معمول ليس الثاني : مبعييت   18س

 البيت الثاني : معمول ليس االول : حبسي / معمول ليس الثاني : بضائري

ت الثالث : معمول ليس االول : املصدر املؤول ) أن تدمَن ( / معمول ليس الثاني : اجلملة الفعلية : البي

 يضر العني 

 البيت الرابع : معمول ليس االول : ضمري مسترت / معمول ليس الثاني : براقٍد

لعنَي   /   ما هو استبدال ليس بــ ما : ما صديٌق مبعييت  / ما حبسي بضائري  / ما إدماء البكاء يضر ا

 براقٍد عنَك 

 : ما إمتاُم العواقِب عليهم  19س

 . ما مهملة لتقدم اخلرب ) يف هوادجكم ( على املبتدأ ) من مهجيت ( 1:  20س

 االداة الثانية : ال تعد ال زائدة لدخوهلا على اجلمل االمسية وتقدير اجلملة : وال مثُن هلا فيها
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العني يف أهٍل ال يف ماٍل  . مل خيْب من أمسى   / يا قرة2

: ال مأرَب هلم إال الضالالت  21س

ال مرتاَب فيه وال عاصَم / مرتاٌب فيه ال عاصٌم . 2. ما هو مبغمٍد       1:  22س

: خصيٌم من األياِم لي ال شفيٌع  23س

. اذا قلنا ) لن يدوم ( : زمن املستقبل املؤكد بدون قرينة 2. مل حتدثين نفسي بغدرٍة     1:  24س

. واهلل ال يدوَم وفائه / لعمرك ال يدوَم وفائه 3لفظية        

. ما يكون نفس السبب كأصله ) انتبه : مل سبقت ب. مل : زمن املاضي / لن : زمن املستقبل /   أ:  25س

عل " بـ " إذا " فال تقلب داللة زمن الف

: ملا أصل املدرسة  26س

. مل يسلْم الشرف الرفيع من االذى2.  نفت زمن احلاضر واملستقبل     1:  27س

نافية مهملة : انواع ما : نافية عاملة  / زائدة / موصولة /  28س

: قد بالَك االعداُء مرًا ال حلوًا  29س

االسئلة الباقي يرتك حلها للطالب الختبار نفسه .
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 النصوص اليت وردت يف اسلوب النفي ضمن الكتاب املقرر
 التحليل املثال

ُروَن ((1  باالستفهام نفي ضمني . قال تعالى )) قُْل َهْل َيسَتِوي األَعَمى َوالَبِصيُر أََفََل َتَتَفكَّ

 نفي ضمني شرط . قال تعالى )) َولَْواَل ِنْعَمُة َربِّي لَُكْنُت ِمَن الُمْحَضِريَن ((2

لَْعَت َعلَيِهْم لََولَّيَت ِمْنُهْم ِفَراَراً َولَُملِْئَت ِمْنُهْم 3 . قال تعالى )) لَِو اطَّ
 ُرْعَباً ((

 نفي ضمني شرط

 نفي ضمني شرط من كل افنان الحياة حقوق . لوما التحبب في النفوس لضيعت      4

 . أنَّى يخيب الضي يدعوك محتسبا       5

 وكيف يمسي الذي يرجوك حيرانا                                        

 نفي ضمني االستفهام ) يعرب حال ( 

َل الَِّذيَن َظلَُموا َقواَلً َغْيَر الَِّذي ِقيَل لَ 6  غير : نعت منصوب ُهْم ((. قال تعالى )) َفَبدَّ

غير : حال و ) ال ( زائدة ) ال إثم ( نافية  . قال تعالى )) َفَمْن اْضُظرَّ َغيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفََل إِْثَم َعلَيِه (( 7
 للجنس

 ليس : اسمها التاء وخبرها ) مرسَل ( . قال تعالى )) َوَيقُوُل الَِّذيَن َكَفُروا لَْسَت ُمْرَسََلً ((8

ُه لَيَس ِمْن أَْهلَِك ((9    اسمها ضمير مستتر تقديره ) هو ( وخبرها  . قال تعالى )) َقاَل َيا ُنوُح ِأنَّ
 ) من أهلك ( 

 اسمها التاء وخبرها ) برازقين ( والباء زائدة . قال تعالى )) َوَجَعلَنا لَُكْم ِفيَها َمَعايَش وَمْن لَسُتْم لَُه بَِراِزِقيَن (( 10

َماَواِت واألَرَض ِبَقاِدٍر َعلَى 11 . قال تعالى )) أََولَيَس الَِّذي َخلََق السَّ
ُق الَعلِيُم ((   أَْن َيخلَُق ِمثلَُهْم َبلَى َوُهَو الَخَلَّ

 اسمها ) الذي ( خبرها ) بقادر ( الباء زائدة 

 منا (اسمها ضمير مستتر ) هو ( خبرها )  . حديث شريف ) من غشنا فليس منا (12

 اسمها ) ألُف ( خبرها ) كثيرا ( . وليس كثيرا الُف خلٍّ وصاحٍب      وإنَّ عدواً واحداً لكثيرُ 13

 ) الصبُر ( اسمها وخبرها ) مذالً ( باة وال الكراِم مذالً لأل  . وليَس الصبُر في سوح الرزايا     14

 اسمها ) تخاذل ( وخبرها ) عزا (  اللئام. وليس نخاذل االنسان عزا           اذا ما اوغلت كفُّ 15

 . وليس كريم النفس يترك شيمه 16

 كنبع جرى عذب المشارب رائقا                                     

 اسمها ) كريم ( خبرها الجملة ) يترك شيمه (

اسمها ) من حجاب ( وخبرها شبه جملة        . انتم ملء خافقي كلَّ وقٍت        ليس بيني وبينكم من حجاب17
 ) بيني ( 

 . وليس غريباً عدُل كف نبيلة 18

 وليس غريباً ظلُم واٍش وحاسدِ                                   

 اسمها ) عدل ( وخبرها ) غريبا ( 

 اسمها ) ظلم ( وخبرها ) غريبا ( 

 اسمها ) رحلة ( وخبرها ) متاعاً ( مثل الدخانِ وليست رحلة األيام إال      متاعاً زائداً . 19
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 الم الجحود و ) لم ( . قال تعالى )) لَْم َيُكِن هللاُ لَِيْغِفَر لَُهْم َواَل لَِيْهِديُهْم َسبِيََلً ((20

 ما غير عاملة والم الجحود و ) لوال (  . وما كان المنى ليطيب لوال     محبتكم وشوقي للقاء21

 ) ما ( غير عاملة والم الجحود لبعاد وال التناسي      ليشغلني ويمحو من شقائي. وما كان ا22

 اسم ) الت ( محذوف تقديره ) الساعة (  . إْن غاب طيفكم عني        فَلَ ساعَة صبرِ 23

 اسم ) الت ( محذوف تقديره ) الوقت (  والت وقت هروب      فيما تخّير دهري. 24

َمُد 25  ) لم ( جزمت وعَلمة الجزم السكون  لَْم َيلِْد َولَْم ُيولَْد (( . قال تعالى )) هللاُ الصَّ

 ) لم ( جزمت وعَلمة الجزم حذف النون . قال تعالى )) َفاْذُكروا هللاَ َكَما َعلََّمُكم َما لَْم َتُكوُنوا َتعلَموَن (( 26

 . إني رأيُت وقوف الماء يفسده27ُ

 أن ساح طاب وان لم يجِر لم يطبِ                                     

) يطب ( عَلمة الجزم السكون وكسر 
الضرورة الشعرية , ) يجر ( عَلمة جزمه 

 حذف حرف العلة

اَماً َمعُدوَدةٌ (( 28 اُر إاِلَّ أَيَّ َنا النَّ  الفتحةنصبت ) لن ( وعَلمة النصب  . قال تعالى )) َوَقالُوا لَْن َتَمسَّ

 ) إْن ( نافية غير عاملة  قال تعالى )) إْن أََرْدَنا إاِلَّ الُحْسَنى (( . 29

. قال تعالى )) إْن َيدُعوَن ِمْن ُدوِنِه إاِلَّ إَِناَثاً وإِْن َيدُعوَن إاِلَّ َشيَطاَناً 30
 َمريَداً ((

) إْن ( نافية غير عاملة بعدها فعل مضارع 
 مرفوع

يُتُموَها أَنُتْم َوآَباُؤُكْم ((. قال تعالى )) 31  ) إْن ( غير عاملة بعدها مبتدأ أو خبر إْن ِهَي إاِلَّ أَسَماٌء َسمَّ

 . عين االله عن الباغين إْن غفلت32

 وال اضاعت لديهم حق مهتضم                                     

 ) إْن ( غير عاملة ) ال ( نافية لغير الدعاء 

) ما ( االولى نافية غير عاملة والثانية  )) َما َيعُبُدوَن إاِلَّ َكَما َيْعُبُد آََباُؤُهْم ِمْن َقْبُل (( . قال تعالى33
 موصولة

 ) ما ( نافية غير عاملة . ما ظفر َمن ظفر االثم به      والغالب بالشر مغلوب34

 . وما خاب بين هللا والناس عامل35

 له في التقى أو في المحامد سوق                                     

 ) ما ( نافية غير عاملة

 . وهللا ما طلعت شمس وال غربت36

 إالَّ وذكرك مقرون بأنفاسي                                       

 نافية غير عاملة و ) ال ( لغير الدعاء

 عاملة وخبرها الجملة ) يريد ( ِريُد َظلَماً لِلَعالَِميَن ((. قال تعالى )) َوَما هللاُ يُ 37

ُهْم لَِمنُكْم َوَما ُهْم ِمْنُكْم ((38  عاملة حجازية وخبرها شبه الجملة ) منكم ( . قال تعالى )) َيْحلِفُوَن باهلِل إنَّ

ٍم لِلَعِبيِد ((. 39  خبرها ) الباء ( الزائدةعاملة حجازية في  قال تعالى )) َوَما َربَُّك ِبَظَلَّ

ا َتْعَملُوَن ((40 عاملة حجازية في خبرها ) الباء ( الزائدة      . قال تعالى )) َوَما هللاُ بَِغاِفٍل َعمَّ
ا ( موصولة   ) َعمَّ
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نَيا إاِلَّ َمَتاُع الُغُروِر ((41  مهملة النتقاض نفيها بـ ) إالَّ ( . قال تعالى )) َوَما الَحَياةُ الدُّ

 مهملة لتقدم الخبر والثانية مصدرية . فما حسٌن اخَلُف وعدك بعدما     تردد منه في القلوب رنين42

ُهْم َصالُوا 43 . قال تعالى )) َهَذا َفْوٌج ُمْقَتِحٌم َمَعُكْم اَل َمْرَحَباً ِبِهْم إِنَّ
اِر ((  النَّ

 نافية غير عاملة للمصدر للدعاء بالشر

وِء ِمَن الَقوِل إاِلَّ َمْن ُظلَِم ((. قال تعالى )) اَل يُ 44  نافية غير عاملة للفعل المضارع ِحبُّ هللاُ الَجْهَر بالسُّ

 نافية غير عاملة نافية للصفة والثانية كذلك اَل َباِرٍد َواَل َكِريٍم (( . قال تعالى )) َوِظلٌّ ِمْن َيحُموٍم 45

ِحيُم (( . قال تعالى )) َوإلَُهُكْم إلٌَه َواِحٌد اَل 46 حَمُن الرَّ  نافية للجنس العاملة اسمها مبني على الفتح إلََه إاِلَّ ُهَو الرَّ

الَِحاِت َوُهَو ُمؤِمٌن َفََل ُكفَراَن 47 . قال تعالى )) َفَمْن َيْعَمُل ِمَن الصَّ
 لَِسعيِه ((

 نافية للجنس العاملة اسمها مبني على الفتح

 نافية غير عاملة للفعل الماضي ) للدعاء ( كف الليالي لنا قلبا بإبعاد  . ال فّرق هللا أهلينا وال جرحت  48

. وما سلمت عيناً وال قطعت يداً    وال حجزت رأيا وال احرقت 49
 كتباً 

نافية غير عاملة للفعل الماضي                 
 ) لغير الدعاء (

نافية غير عاملة للفعل الماضي                    . أرضه لم تعرف القيد وال      خفضت إاّل لباريها الجبينا50
 ) لغير الدعاء ( 

 نافية غير عاملة للمصدر ) للدعاء ( . فَل سقياً وال رعياً لعهد      تطاول فيه اشرار غَلظ51

 نافية غير عاملة للمصدر ) للدعاء ( . أال بعداً لمن غدروا وخانوا      وال ُبعداً لمن حفظ العهود52

نافية غير عاملة معترضة بين الجار  من طلب أخاً بَل عيب بقي بَل أخ. 53
 والمجرور

 نافية غير عاملة بين الناصب والمنصوب . سألتك أالَّ تسأل الناس حاجة     وأاّل ُترى إالَّ بربك واثقا54

 نافية غير عاملة بين الناصب والمنصوب . يا ربَّ وفق خطانا    كي ال تميل لمنكر55

 . وإال تداروا البنت بالسقي فلتكن56

 لكم شيمٌة أاّل تعيثوا وتفسدوا                                      

االولى ) معترضة ( بين الجازم والمجزوم 
 والثانية بين الناصب والمنصوب

 نافية غير عاملة عاطفة خطبت فكنت خطبا ال خطيباً    أ ضيف الى مصائبنا العظام. 57

 لتسمع كَلم العقل ال أمرة الهوى. 58

 فأّن احابيل الظَلل قصار                                      

 نافية غير عاملة عاطفة

 نافية غري عاملة عاطفة . بيمن جدك ال بالجيش تهزمنا       وبالسعادة ال بالخيل تغزونا59

) ال ( االولى نافية للماضي للدعاء والثانية  بَلء. فَل نزلت عليَّ وال بأرضي       سحائُب ليس تنتظم ال60
 زائدة للتوكيد

 . المؤمن الحق ال فّض فنهجره61

 وال ذميم فنخشى منه في المحن                                  

 نافية غير عاملة للخبر ) كَلهما ( 
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 عاملة ) للحال ( كَلهما نافية غير وطرقت باب الدار ال متهيبا     أحداً وال مترقبا لسؤال. 62

 . ال كفَّ ذي فاقٍة يا ربَّ خاسرة63

 ما دمت ترعاه يا رب السموات                                    

نافية للجنس اسمها منصوب ألنه مضاف 
 خبرها ) خاسرة ( ) ما ( مصدرية ظرفية

 نافية للجنس اسمها منصوب ألنه مضاف ملكُ . لكلِّ حيٍّ وان طال المدى هلٌك    ال عزَّ مملكٍة يبقى وال 64

 

 . فَل خليلين يبقى الدهُر ودهما   65

 ما دام طبُع الدنئ هدَم المسراتِ                                   

 نافية للجنس اسمها مبني على الياء ألنه مثنى

 . وال ملذاِت باق صفو زهوتها 66

 خيمت في الدنى كل الحماقاتاذا                                   

نافية للجنس اسمها مبني على الكسر بدل الفتح 
 وخبرها ) باق ( مرفوع بضمة مقدرة 

االولى والثانية ناهية جازمة والثالثة والرابعة  . ال تبطرّن وال تمت جزعاً      ال الخير مكتمٌل وال الشرُ 67
 مهملة اسمها معرفة

 جرى . صبرنا فَل بالصبر نسيان ما68

 وال بانتظار اليسر كفت يد العسر                                      

 نافية مهملة فصل بيها واسمها فاصل

) ال ( نافية للجنس اسمها منصوب ألنه شبيه  . ال طالباً حاجة تقض حوائجه      إن ظنَّ غيرك فراَج الملماتِ 69
 بالمضاف

 (أجوبة متارين الكتاب ) اسلوب النفي 

 التمرين األول

 

 خبر ليس اسم ليس ت

 البر المصدر المؤول ) أن تولوا ( 1

 على الضعفاء حرج 2

 لك علم 3

 بقادر الذي 4

 بالحق هذا 5

 التمرين الثاني

 أ.    

 عملها اداة النفي ت

 ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها ليس 1



للصف السادس العلمي

ليس 2
لم

لها وتنصب الخبر خبرا لهاترفع المبتدأ اسما 
 تجزم الفعل المضارع

ليس 3
ال

ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها
 غير عاملة

ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها ليس 4

ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها ليس 5

ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها الت 6

. ما معنى توحيدنا هللا في الملة إاّل اتحادنا في الكيان1ب.           

لم تعمل ) ما ( عمل ) ليس ( بل اهملت النتقاض نفيها بـ ) إاّل ( 

 . ما عتاُب الناس للمرء نافعاً .2

عملت ) ما ( عمل ) ليس ( ألن خبرها لم يتقدم ولم ينتقض نفيها بـ ) إاّل ( 

 صفٌو .. ما مستحسٌن 3

لم تعمل ) ما ( عمل ) ليس ( ألن خبرها تقدم على اسمها .

 . ما أنا بفاضح للصحب سراً 4

عملت ) ما ( عمل ) ليس ( ألن خبرها لم يتقدم ولم ينتقض نفيها بـ ) إاّل ( 

 . ما النصح لإلخوان إاّل سبيل للمودة .5

لم تعمل ) ما ( عمل ) ليس ( النتقاض نفيها بـ ) إاّل ( . 

 التمرين الثالث

 أ.       

. ما العيش إاّل صاحبان : مهملة النتقاض نفيها بـ ) إاّل ( 1

. وما المرء إاّل غصن باٍن : مهملة النتقاض نفيها بـ ) إاّل ( 2

 فما هي إاّل غمضة : مهملة النتقاض نفيها بـ ) إاّل (     

 ما آلالمه نقُض : مهملة لتقدم خبرها على اسمها     

فما حسُن ان يعذر المرء نفسه : مهملة لتقدم الخبر على اسمها المصدر المؤول ) ان يعذر ( . 3

. ما حياؤك كاشفاً عنك الخمول : عاملة عمل ) ليس ( ألن الخبر لم يتقجم ولم ينتقض نفيها بـ ) إاّل ( 4

 ب.    

بانتقاض النفي بـ ) إاّل (. ليس العيش إاّل صاحبين : نصبت الخبر ) صاحبين ( فلم تتأثر 1

. ليس العمر إاّل غصنا : نصبت الخبر ) غصنا ( فلم تتأثر بانتقاض النفي بـ ) إاّل ( 2

هي ليست إاّل غمضة : نصبت الخبر ) غمضة ( فلم تتأثر بانتقاض النفي بـ ) إاّل (     

 ليس آلالمه نقُض : عملت رغم تقدم الخبر ) آلالمه ( شبه جملة      
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 . ليس حسناً أن يعذر المرء نفسه : عملت رغم تقدم الخبر ) حسناً ( 3

. ليس حياؤك كاشفا عن الخمول : عملت فرفعت ) حياؤك ( ونصبت ) كاشفا ( 4

 التمرين الرابع

 أ. النفي الضمني ) غير الظاهر ( .

 ب. الحاضر والمستقبل : ال ينفع السيف الصقيل

 لن ينفع السيف الصقيل . المستقبل :     

الماضي المتصل بالحاضر : لما ينفع السيف الصقيل .

 التمرين اخلامس

 . ) إْن ( شرطية جازمة 1

) إْن ( نافية غير عاملة اهملت النتقاض نفيها بـ ) إاّل (     

 . ) إْن ( شرطية جازمة2

) إْن ( نافية غير عاملة اهملت لتقدم الخبر وانتقاض نفيها بـ ) إاّل (     

. ) إْن ( نافية غير عاملة دخلت على جملة فعلية3

 . ) إْن ( نافية غير عاملة اهملت النتقاض نفيها بـ ) إاّل ( 4

 . ) إْن ( نافية غير عاملة دخلت على جملة فعلية5

غير نافية ( سبقت بـ ) ما ( النافية .. ) إْن ( زائدة للتوكيد ) 6

 التمرين السادس

. الت وقت تقارب : الخبر من الفاظ الزمان االداة المناسبة ) الت ( 1

. وهللا ما كان قرب الدار أنسا .... ألن الفعل الماضي مسبوق بـ ) قد ( والقسم 2

 قرينة ) اليوم ( ما تنأى بأنسها : ألن االداة ) ما ( تنفي الحال , وحذفت ال    

 لم ينْل : ألن الماضي متحقق     

. لن تبدي لك االيام أمراً : الفعل مضارع دال على المستقبل لوجود القرينة ) السين ( 3

 . لّما تعانق : الفعل ماضي قريب من الزمن الحاضر لوجود ) قد ( . 4

 التمرين السابع

خبر ) إنَّ ( مرفوع ومنفيه ) مجديٍة ( .  إنَّ السحائَب غيُر مجديٍة .... ُتعرب ) غير (

 التمرين الثامن

الصيغة االولى ) ما كنت ألدري ( تؤكد بَلم الجحود الفعل المضارع سبق بكون منفي

 الصيغة الثانية ) وهللا ما كنت أدري ( أو أي قسم ألن القسم توكيد .



 للصف السادس العلمي
 
 

 التمرين التاسع

 واالعرابينوعها وتأثيرها المعنوي  جملة ) ال ( 

 . ال يرهق1
 وال ذلة    

 النافية غير العاملة للفعل المضارع
 النافية غير العاملة الزائدة للتوكيد

 . فَل الجود2
 وال البخل    

 المهملة اسمها معرفة يعرب ما بعدها مبتدأ وخبر
 المهملة اسمها معرفة يعرب ما بعدها مبتدأ وخبر ) تكررت ( .

 . ال بوركت3
 عيفَل ر    
 وال وقى    

 النافية للفعل الماضي للدعاء بالشر غير عاملة
 النافية للفعل الماضي لغير الدعاء لتكرارها وهي غير عاملة
 النافية للفعل الماضي لغير الدعاء لتكرارها وهي غير عاملة 

 النافية غير العاملة المعترضة بين الناصب والمنصوب . ال تراعي4

 . ال يحسن5
 ال يليق    

 للفعل المضارع زمنه شامل للحاضر والمستقبل
 للفعل المضارع زمنه شامل للحاضر والمستقبل

 . ال تحسب6
 ال تمتطي    

 ناهية جازمة
 نافية غير عاملة للفعل المضارع زمنه شامل للحاضر والمستقبل

 منفيالنافية غير العاملة للفعل الماضي لغير الدعاء سبقت بماٍض  . ال غفت7

 النافية غير العاملة المعترضة بين الجازم والمجزوم . ال يكن8

 النافية غير العاملة العاطفة تنفي الحكم عّما بعدها وتثبته لما قبلها . ال المنصب9

النافية العاملة ) للجنس ( تنصب المبتدأ وترفع الخبر , اسمها ) شيء ( مبني على الفتح في  . ال شيء10
 محل نصب وخبرها ) أصعد ( مرفوع 

 التمرين العاشر

 أ. ) لن ( تنصب الفعل المضارع , زمنها المستقبل

 ث الفعل) لما ( : حرف نفي وجزم وقلب تنفي الزمن الماضي المتصل بالحاضر وفيه توقع حدو   

 ب. لم يكْن الذهب والفضة مَلذاً : جزمت الفعل المضارع , زمنها الماضي

 ال يكون الذهب والفضة مَلذاً : غير عاملة , زمنها الحاضر والمستقبل .    

 التمرين احلادي عشر

 اسلوبه النفي الضمني

 الشرط . لو1

 االستفهام . هل2

 االستفهام . أيّ 3

 االستفهام . هل4

 الشرط لوال. 5

 االستفهام . كيف6

 . فأّي مكان7
 وأّي زمان    

 االستفهام
 االستفهام
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 االسئلة الوزارية عن اسلوب النفي

ٍم لِلَعبِيِد 1 اَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن َثَمَراٍت ِمْن أَْكَماِمَها َوَما َتْحِمُل ِمْن أُْنَثى  . قال تعالى )) َوَما َربََّك بَِظَلَّ إِلَيِه ُيَردُّ ِعْلُم السَّ

 1/ د 88     َواَل َتَضُع إاِلَّ ِبِعْلِمِه ((                                                                                            

 ما ( عاملة عمل ) ليس ( وأخرى غير عاملة , عين كَّلً منهما . وردت ) 

 2/ د 88. اعرب ما تحته خط :                                                                                              2

   فما نيل الخلود بمستطاعِ فصبراً في مجال الموت صبراً       

     بيتان تكررت فيه ) ال ( أربع مرات , بين انواعها , ثم بين الفرق بين ) ال ( الداخلة على المضارع و. فيما يأتي 3

 2/ د 88                                                                                                     ) لن ( في النفي :

 ال استضيء به وال استعتبضوء تشعشع في سواد ذوائبي       

    بالدهر إنَّ الدهر علَّمني      -ال عدمتما  –ال تعلماني 

 . هل اجتمعت احياء عدنان كلهم بملتحم اال وانت اميرها4

 2/ د 88ولست ابالي بعد ادراكي العَل     أكان تراثا ما تناولت أم كسبا                                                   

 في كل نص اسلوب نفي , دل عليه وبين نوعه . 

 2/ د 88. اعرب ما تحته خط :                                                                                             5

    ال سبيل إلى الصبرخليلي ما أحرى بذي اللب ان يرى      صبورا ولكن 

َقالُوا َيا ُشَعْيُب أًَصََلُتَك َتأُمُرَك أَْن َنْتُرَك َما  أََنا َعلَيُكْم بَِحِفيٍظ  َماهللاِ َخيٌر لَُكْم إْن ُكنُتم ُمؤِمنِيَن وَ  . قال تعالى )) َبِقيَّةُ 6

ِشيُد  َماأَو أَْن َنْفَعَل ِفي أَمَوالَِنا َيْعُبُد آَباُؤَنا  َنٍة ِمْن َربِّي  َنَشاُء إِنََّك أَلنَت الَحلِيُم الرَّ َقاَل َيا َقوِم أََرأَْيُتْم إْن ُكْنُت َعلَى َبيِّ

 َتوِفيِقي إالَّ باهللِ ((  َمااْسَتَطعُت وَ  َماأُِريُد أَْن أًَخالَِفُكْم إِلَى َما أَْنَهاُكْم َعْنُه إِْن أًِريُد إالَّ اإلْصََلَح  َماَوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزَقاً َحَسَناً وَ 

 1/ د 89ما تحته خط                                                                                           . وضح نوع1

 . ما الذي افادته ) إْن ( في قوله )) إْن كنتم (( وقوله )) إْن اريد (( ؟ 2

 1/ د 89                                         . اعرب ما تحته خط :                                                     7

 ليس يؤذيناانا لقوم أبت اخَلقنا شرفا             أن نبتدي باألذى من 

 سواك وإنما          أعد عيالي شعبة من عيالك  ال أرجوخَل هللا 

     1/ د 89ما ندري اذا ما فاتنا              طلب إليك من الذي نتطلب                                               . وهللا 8

 فلقد ضربنا في البَلد فلم نجد        أحد سواك الى المكارم ينسب     

 دل على اداتي النفي .
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ِفي قُلُوبِِهْم  ُيَخاِدُعوَن هللاَ والَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن إالَّ اْنفَُسُهْم َوَما َيشُعُروَن  . قال تعالى )) َوَما ُهْم بُِمؤِمنيَن 9

َما َنْحُن َوإَِذا ِقيَل لَُهْم اَل ُتْفِسُدوا ِفي األَرِض َقالُوا إنَّ  َمَرٌض َفَزاَدُهُم هللاُ َمَرَضاً َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَن 

 ُمصلُِحوَن (( 

 1/ د 90وردت ) ما ( في النص مرات عديدة , ميز اربع منها .                                                         

 1د / 90. اعرب ما تحته خط :                                                                                          10

 غير انَّ سيوفهم       بهنَّ فلول من قراع الكتائب وال عيب فيهم

 ال تطيُش سهامهاولقد علمت لتأتين منيتي              إنَّ المنايا 

الِِميَن ِمْن َنِصيٍر (( 11 ِذيُر َفُذوقُوا َفَما لِلظَّ َر َوَجاَءُكْم النَّ ُر ِفيِه َمْن َتَذكَّ  2/ د 90                  . قال تعالى )) َما َيَتَذكَّ

 وردت ) ما ( مرتين , فأين تجدها مهملة ؟ ولماذا ؟ 

 2/ د 90قال تعالى )) ال ِجَداَل ِفي الَحجِّ (( .                                                                         . 12

 عين خبر ) ال ( النافية للجنس , ثم اذكر لَِم جاَء اسمها مبنياً ؟ 

 2/ د 90. اعرب ما تحته خط :                                                                                         13

 لي غير ليلٍة       فكيف اذا خب المطي بنا عشرا ولّما يمِض أشوقاً 

  فما ليُل مظلوٍم كريٍم بنائمٍ ن الدهر حرا ظلمته          فَل تأمن

 1/ د 91    . قال تعالى )) إْن أَجِرَي إالَّ َعلَى هللاِ َوَما أََنا ِبَطاِرِد الَِّذيَن آَمُنوا ((                                      14

ْنَيا إالَّ لَِعٌب         َولَْهٌو (( قال تعالى )) َوَما الَحَياةُ الدُّ

 جاءت ) ما ( مرة عاملة ومرة مهملة , وضحها , وبين سبب االهمال . 

 1/ د 91فَلت ساعة عتب يا احبتنا      وليتكم لم تغيبوا عن مآقينا                                                 . 15

 ؟ وأين تجد اسمها ؟ اذا علمت ان ) الت ( من المشبهات بـ ) ليس ( , فبماذا تختلف عنها 

 2/ د 91. وما هي إاّل خطرة ثم اقلعت          بنا عن شطوط الحي اشرعة السفن                                  16

 وما كنت جربت النوى قبل هذه       فلّما دعتني كدت اقضي من الحزن      

 وردت ) ما ( مرة مهملة ومرة غير عاملة , دل عليهما , وبين سبب االهمال . 

اَعَة آَِتَيٌة اَل َريَب ِفيَها ((                                                              17  2/ د 91. قال تعالى )) َوأَنَّ السَّ

 بين نوع ) ال ( , دل على خبرها , ثم وضح ما الذي افادته ) ال ريب ( ؟ 

 2/ د 91وكيف تنام العين ملء جفونها       على هبوات ايقضت كل نائم                                         .  18

 الى أي غرض خرج االستفهام في البيت ؟ 

 2/ د 91                                                                        . اعرب ما تحته خط :                  19
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 وما األمن إاّل ما يراه الفتى أمناً             ما الخوف إاّل ما تخوفه الفتى

  َبَشَراً ِمْثلََنا ((. قال تعالى )) َما َمَنَعَك أالَّ َتْسُجَد إِْذ أََمْرُتَك (( .     قال تعالى )) َما َنَراَك إالَّ 20

 2/ د 91  قال تعالى )) إاِلَّ َتْصِرْف َعنِّي َكيَدُهنَّ أَْصًب إِلَيِهنَّ (( .                                                        

 ما الفرق بين ) إاّل ( و ) إاّل ( و ) أاّل ( في اآليات الكريمات ؟ 

 1/ د 92                                  قال تعالى )) قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أََنا ِمَن الُمَتَكلِّفِيَن ((        . 21

 أ. ما صفة االداة في ) ما اسألكم ( ؟ وهل يمكن استعمال ) اآلن ( معها في غير اآلية ؟ ولماذا ؟

 ؟  ب. ما نوع ) ما ( الثانية

 1/ د 92. قال أحدهم : أفسمعتني أقول إاّل خيراً ؟                                                                      22

 يتراءى لك نفي في النص , فما نوعه ؟ وما اسلوبه ؟ 

 1/ د 92                          . حبذا الورد على أفنانه        لم أكن أقطف منه ما نضر                          23

 في النص نفي غير مؤكد , فبأّي اسلوب تؤكده , وكيف تقول ؟ 

 1/ د 92. اعرب ما تحته خط :                                                                                          24

 إاّل صنائع جاءته من األدب        ما له حسبورب محسود فعل 

َوَما أَنا ِبَطاِرِد  ِحَساُبُهْم إاِلَّ َعلَى َربِّي لَْو َتْشُعُروَن  إنْ  . قال تعالى )) َقاَل َوَما ِعْلِمي ِبَما َكاُنوا َيْعَملُوَن 25

 2/ د 92الُمؤِمِنيَن ((                                                                                                          

 . ثمة مواضع للنفي حدد اثنين منها مختلفين , وبين نوعيهما .1

 ما ؟ . وردت ) ما ( غير نافية مرتين , ما نوع كل منه2

 2/ د 92. إنَّ المطامع ما علمت مزلة      للطامعين وأين ذلك المطمع                                               26

 ال شيء اسرع من تقلب من له اذن ُتسِمَعُه الذي ال يسمع 

 . تحقق النفي في البيت االول , أشر اليه وبين نوعه . 1

 ت الثاني , فأيهما تحمل قوة في التعبير ؟ ولماذا ؟ . وردت ) ال ( مرتين في البي2

 2/ د 92. ألست ترى الخطوب لها رواح       عليك بصرفها ولها بكور                                             27

 ) ألست ترى ( نفي , فكيف تصوغ العبارة لو استبدلت بأداة النفي ما يشبهها معنى وعمَلً ؟ 

 2/ د 92ا تحته خط :                                                                                          . اعرب م28

 أسى      جامح ال يعرف الدمع العصابَل حٍب إّنما العمر

 نرى      أّن كل العمر ال يعدل شيئاً  دون ما حبوكَلنا 

سنا من الشعر في شيء وما لك في بيت المال من حق ( فلما ألح عليه . قال عمر بن عبد العزيز لشاعر مدحه ) ل29

 1/ د 93قال ) يا غَلم شاطره في الذي بقي من ارزاقنا وال قوة إاّل باهلل (                                                
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 أ. أي معنى للنفي أفادت ) ليس ( ؟ وأين تجد خبرها ؟

أم غير عاملة ؟ اعرب االسم الذي بعدها . ب. أعاملة ) ال ( الواردة 

1/ د 93. وال أفرط في حق غداً ليد      فضلى أما يعرف االحسان انسان  30

 في الشطر االول نفي غير مؤكد , فكيف تؤكده بتعبير أوجز ؟ 

1/ د 93 اعرب ما تحته خط :     .  31

باقيا خَل الحب  ما شيءٌ فنيتم       فوهللا  إذا مادعونا وما يبقى 

ي ِرْزِقِهْم َعلَى َما َملََكْت أَْيَماُنُهْم (( 32 لُوا ِبَرادِّ 2/ د 93 . قال تعالى )) َفَما الَِّذيَن فُضِّ

 ما نوع ) ما ( التي وردت مرتين ؟ 

2/ د 93. لو سطا الموت بي كما فعل      القرصان في حين غفلة لم يبعني  33

 وضح داللة ) لو ( االسلوبية ودل على جوابها .

1/ د 94 ومن يهب الفضل الذي سمحت به      يداك بَل من فلن يمنع العذرا    . 34

سواك يجود ويفتدي فيضه بحرا       وما هو إاّل درة لم أجد لها            

 أ. اذا كانت ) ال ( نافية غير عاملة , فمن أي نوع هي ؟

 بتعبير مؤكد ضمن النص . ب. اجعل ) ما ( حجازية 

1/ د 94اعرب ما تحته خط :      . 35

الورى  ألخشلي كيف ذاك           وما كنت يوما  فَل شأنودعني 

رَنا َعْنُهُم العَ 36 ٍة َمْعُدوَدٍة لََيقُولُنَّ َما َيْحبُِسُه إاّل َيْوَم َيأَتيِهْم لَيَس َمْصُروَفاً َعْنُهْم َوَحاَق . قال تعالى )) َولَئِْن أَخَّ ّذاَب إِلَى أُمَّ

2/ د 94 ِبِهْم َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن (( 

أي معنى تحمل ) ما ( التي وردت مرتين ؟ 

2/ د 94. أشكو النوى ولهم من عبرتي عجب       كذاك كنُت وما أشكو سوى الكلل  37

 وما صبابة مشتاق على أمل               من اللقاء كمشتاق بَل أمل     

 أ. أين تجد خبر ) ما ( الحجازية ؟ 

 ب. ) ما أشكو ( نفي , فكيف تثبته واضعا داللته الزمنية ؟ 

2/ د 94. اعرب ما تحته خط :      38

 نفساً وال مقر طيبفارقتهم غير طائع        وال  وإاّل أبخ

لي فلي القدر  ال علموقائلة أّنى رحيلك عنهم            فقلت لهم 

1/ د 95. قال تعالى )) وأنَّ الَكافِِريَن اَل َمولَى لَُهْم ((  39

 ما نوع ) ال ( ؟ وكيف تعرب الذي بعدها ؟ 
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 1/ د 95                                         اء من خدرها      إاّل فتى ميزانه راجح               ال يجتلي الحور. 40

 ) ال يجتلي الحوراء ( اسلوب نفي غير مؤكد , فكيف تؤكده بحرف بديل لما ذكر ؟ 

ُسِل إاِلَّ الَبََلُغ الُمبِيُن ((           41  1/ د 95                                                 . قال تعالى )) َفَهْل َعلَى الرُّ

 لماذا ال يراد باالستفهام الوارد معرفة شيء مجهول ؟

 1/ د 95. اعرب ما تحته خط :                                                                                            42

 تبرره عَلتٌ وليس للغصب             لغاصبه  الإنَّ الحمى لبنية 

 دبره  مايبُن غدها           فلن نسوف نحن  إّماأهون بغاراتهم 

 2/ د 95. ولي هّمة ال تطلب المال للغنى       ولكنها منك المودة تطلب                                               43

 لو ان الشاعر قال ) ال تطلب المال في غد ( , فكيف تنفي العبارة مؤكدة موجزة ؟ 

 2/ د 95. اعرب ما تحته خط :                                                                                            44

 منقلب غيرمن لهو ومن طرب      مليت مني بقلٍب ما أنا اليك 

 إربي الكنت فاعلة      إنَّ الهوى ليس من شأني و إنْ دي على الصبا ر

 1/ د 96. قال الناصر ) فما للصنيعة مذهٌب عنه وال شأن لي بغيره (                                                  45

 أ. ما نوع ) ما ( ولماذا ؟           ب. اذكر خبر ) ال ( النافية . 

الُِموَن ((           قال . 46  1/ د 96تعالى )) إنَّ الَكافُِروَن إالَّ ِفي ُغُروٍر ((       قال تعالى )) َهْل َيهلَُك إالَّ الَقوُم الظَّ

 دل على اسلوب النفي ونوعه في اآليتين الكريمتين . 

 1/ د 96                                    . اعرب ما تحته خط :                                                        47

 إليك مآبها  إالَّ في أمرئ له       وال غاية أكرومة خلقت  وما

 2/ د 96القُبوِر ((   . قال تعالى )) َوَما َيْسَتِوي األَْحَياُء َواَل األَْمَواُت إنَّ هللاَ ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَنَت ِبُمْسِمٍع َمْن ِفي48

 نوع ) ما ( الواردة مرتين ؟ ما

 2/ د 96. تقول يا رب ال تترُك بَل لبِن       هذه الرضيعة وارحمني وإياها                                           49

 وردت ) ال ( نافية غير عاملة , دل عليها , وبين السبب . 

 2/ د 96فيه                                               أفتحبس اصحابي ؟ قال نعم لئَل يمشوا في أمر ال حق لك . 50

 جاءت ) ال ( نافية مرتين , فما نوعها في كل مرة ؟ 

 2/ د 96                                                                                   اعرب ما تحته خط :        . 51

 مأمون غيرُ تأمنه        بئس الرفيق  لستال تصحبنَّ رفيقاً 

ًة أَْو ُضَحاَها ((                                 52 ُهْم َيوَم َيُروَنَها لَْم َيْلَبُثوا إالَّ َعِشيَّ  1/ د 97            . قال تعالى )) َكأَنَّ
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دل على النفي الظاهر . 

1/ د 97الت مصطبر   . ألجعلنَّ سماء الكفر شاحبة     فقد تصبرت حتى53

 دل على اسلوب النفي , ثم اذكر اسمها وخبرها .

1/ د 97. وال ترى في غيَر الصبر منقصة  وما سواه فإنَّ هللا يكفيني  54

 اجعل النفي مؤكداً 

1/ د 97سليل المجد أّي مهنٍد       طال القراُع به ولم ينفل  . مهَلً 55

 إلى أي معنى خرج االستفهام ؟ وما نوعه ؟ 

1/ د 97 . اعرب ما تحته خط :     56

لمن تنادي ال حياةَ ناديت حياً      ولكن  لو لقد اسمعت

َوَما أَْنُتم ِبُمْعِجِزيَن ِفي األَرِض َوَما لَُكْم  . قال تعالى )) َوَما أََصاَبُكم ِمْن ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَبْت أَيِديُكْم َوَيْعفُو َعْن َكثِيٍر 57

2/ د 97اَل َنِصيٍر ((  ِمن ُدوِن هللاِ ِمْن َوليٍّ وَ 

وردت ) ما ( في اآلية الكريمة متعددة , ما نوعها في كل مرة ؟ 

أخوه فَل يرى نفسه أهَل للخير فلو كنا ال نرجو جنة وال نخاف  . قال االمام علي ) ع ( : فقد عجبت لرجل يجينه58

2/ د 97ناراً لكان لنا أن نطلب مكارم االخَلق .  

حاول ان تهتدي الى موضعي النفي الظاهر والنفي الضمني . 

2/ د 97فيمن ال يدوم له عهد   وال خيرَ           بدائمليس  أرى ودها كالورد. 59

. اعرب ما تحته خط . 2. في أي تعبير للنفي تجده اقوى توكيدا ؟      1

1/ د 98 . اعرب ما تحته خط :     60

إالَّ ِاْبتَِغاَء ِوْجَه َربِِّه األْعلَى ((  ُتْجَزى  ِنْعَمةٍ ِعْنَدهُ ِمْن  َوَما أِلَْحدٍ قال تعالى )) 

2/ د 98. قال تعالى )) َوان من شيء اال عندنا خزائنه (( ..... اعرب ) إْن (  61

1/ د 98. ال الهول يمأل ناظري وال الردى      عندي مرير طعمه مرهوب                                           62

 . في البيت وردت ) ال ( نافية مهملة , علل اهمالها , ثم اعد صياغة البيت لتكون عاملة عمل ) إْن ( مؤكدة للنفي .1

 ائدة , فما تعليلك ؟ اجعلها زائدة .. ال يمكن لك القول ان ) ال ( الثانية ز2

2/ د 98. قال تعالى )) َوَما ُهَو ِبَبالِِغِه ((  ... ما نوع ) ما ( ؟  63

2/ د 98  لبسن الوشي ال متجمَلت         ولكن كي يصنَّ به الجماال. 64

 . ضع موضع ) ال ( اسماً للنفي واضبطه بالشكل .1
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 . اذا اردت ان تجعل ) ال ( عاطفة فماذا تقول ؟ محافظا على المعنى .2

 2/ د 98                            اعرب ما تحته خط :                                                               . 65

 إاّل التمسك بالود وال سببٌ عند حسنك غيره          فمالي شفيعٌ 

 2/ د 98. ما زماني زمان لعب ولهو       بل هو الجُد ال خموُل الرجال                                               66

 . ما نوع ) ال ( في عجز البيت ؟ 2ذا تقول ؟         . لو طلب منك نفي صدر البيت بـ ) الت ( ,فما1

 1/ د 99. انف الجملة اآلتية بأداة نفي مناسبة : سيصون سّره في صدره .                                             67

 1/ د 99                                          . قال تعالى )) َما َيفَتِح هللاُ لِلَناِس ِمْن َرْحَمٍة َفََل ُمْمِسَك لََها ((        68

 . ما نوع ) ما ( ؟ 2. بين نوع ) ال ( , ووضح ما الذي افادته ؟        1

 1/ د 99َقالُوا لََقْد َعلِْمَت َما لََنا ِفي َبَناتَِك ِمْن َحقٍّ ((       ما نوع ) ما ( ؟                             . قال تعالى )) 69

 2/ د 99. طرقتك صائدة القلوب وليس ذا     وقت الزيارة فارجعي بسَلم                                             70

 اعد صوغ النفي ليكون أوجز . 

 2/ د 99                                         بها       ما افقر الناس في الدنيا واغناك  ال غناء. قالوا فراشة حقل 71

 فكيف ال يفهم العشاق نجواك   أليس فيك من العشاق حيرتهم         

 . اعرب ما تحته خط . 2. دل على معمولي ) ليس (        1

 2/ د 99ما كنت اذخر في فداك رغيبة      لو كان يرجع ميت بفداء                                                 . 72

 . اكد النفي الوارد ذاكرا الشروط التي تستدعي التوكيد . 1

 . هل تلمح في البيت نفيا ضمنيا ؟ دل عليه , ذاكرا نوعه . 2

قال صاحب الدار للرجال : دونكم الدار فتشوها , ففتشوها حتى لم يبق سوى تلك المقصورة وأمرأته فيها مع . 73

 1/ د 2000المرأة للمستغيث : اجلس ال بأس عليك                              الرجل المستغيث , ثم انصرفوا , فقالت 

 في النص اداتا نفي , دل عليهما , وبين اثرهما االعرابي . 

 1/ د 2000. ال تنكروا من فيض دمعي عبرة        فالدمع غير مساعد ومواسي                                      74

 فادته ) غير ( ؟ وكيف تستبدل بها حرفا بمعناه مراعيا شرطه ؟ ما المعنى الذي ا

 2/ د 2000. ليس لي من وقائع العصر إاّل       ما تراه والحق نعم السبيل                                            75

 وضح نوع ) ما ( معربا إياها . 

 2/ د 2000َموِعَداً لَْن ُتْخلَِفُه ((                                                .  قال تعالى )) َتقُوُل اَل ِمَساَس َوإنَّ لََك 76

 في النص اداتا نفي , دل عليهما , ثم بين ما تفيده كل منهما معنى وعمَلً . 

اَر الَّتي َوقُوُدَها ال77  1/ د 2001نَّاُس َوالِحَجاَرةُ ((                     . قال تعالى )) َفإْن لَْم َتْفَعلُوا َولَْن َتْفَعلُوا َفاتَّقُوا النَّ
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 وردت ) لم ( و ) لن ( في النص القرآني , فرق بينهما معنى وعمَلً . 

 1/ د 2001                                                                     . اعرب ما تحته خط :                   78

  سبيل,  ليس الى لقائك من        سبيلقائك     , ما إلى لقائك من إلى ل سبيلما من 

 1/ د 2001. ابلغ سليمان أنَّي عنه في سعة        وفي غنى غير اني لست ذا مال                                    79

 ) لست ذا مال ( صغ العبارة بوضعك حرفا يؤكدها .

ا أَْن . 80  2/ د 2001َجاَء الَبِشيُر أَْلَقاهُ َعلَى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصيَراً ((                                       قال تعالى )) َفلَمَّ

 ) لّما ( في النص القرآني ليست نافية , علل اجابتك .

أَو َيأُخَذُهْم َعلَى  ي َتَقلُّبِِهْم َفَما ُهْم ِبُمْعِجِزيَن أَو َيأُخَذُهْم فِ  . قال تعالى )) أَو َيأِتَيُهُم الَعَذاُب ِمْن ِحْيُث اَل َيْشُعُروَن 81

ُكْم لََرُؤوٌف َرِحيٌم  ٍف َفإنَّ َربَّ  2/ د 2001أََولَْم َيَروا إِلَى َما َخلََق هللاُ ((                                               َتَخوُّ

ا الزمن الذي نفته كل منهما ؟ وما تأثيرهما االعرابي على ما . وردت في النص اداتا نفي بعدهما فعل مضارع , فم1

 بعدهما ؟

 . وردت ) ما ( مرتين , فما نوع كل منهما ؟2

 2/ د 2001. األوان أوان مراجعة الزلل .                                                                                82

 بة مختارا الوجه االغلب , ثم وضح ما يحدث من تغيير ذاكرا السبب . انِف الجملة بأداة نفي مناس

 2/ د 2001. فك التركيب الذي تحته خط , ثم رده الى مسماه : ولي وطن آليُت أاّل ابيعه .                           83

 2/ د 2001                              . قال االمام علي ) ع ( : ] وإنَّما انا وانتم مملوكون لربٍّ ال ربَّ غيره [   84

 اين خبر ) ال ( النافية للجنس ؟

ا َيأتِِهْم َتأِويلُُه ((      85 ُبوا ِبَما لَْم ُيِحيُطوا ِبِعلِمِه َولَمَّ  1/ د 2002                                   . قال تعالى )) َبْل َكذَّ

 ) لم ( و ) لما ( في اآلية الكريمة كَلهما اداتا نفي وجزم وقلب , فماذا تجد فرقا بينهما ؟ 

 1/ د 2002. وما كنت ادري قبل عزة ما البكا         وال موجعات القلب حتى تولت                                 86

 ب ما دخلت عليه ؟. ما نوع ) ال ( وما اعرا2. كيف تؤكد نفي ) ما ( ؟        1

 1/ د 2002. هم القوم ال قوم مشهود لهم إاّل هم        ولوال جودهم لم نعرف سبيل الكرم                            87

 . ما االسلوب الذي افاده تعبير ) لوال جودهم ( ؟ 2. ما نوع ) ال ( ؟     1

 2/ د 2002ك الفقر                                             . ويعجبني فقري إليك ولم يكن      ليعجبني لوال محبت88

 دل على اسلوب النفي وبين نوعه .

اِس َولَو َحَرْصَت بُِمؤِمنِيَن ((                                                   89  2/ د 2002. قال تعالى )) َوَما أَْكَثُر النَّ

 بأي اسلوب تذكرك اداة الشرط ) لو ( ؟  .2. وضح نوع ) ما (           1



للصف السادس العلمي

2/ د 2002. اوضح الفرق بين ما تحته خط :      90

يصطلح المتخاصمان . لما. 2اعتذروا إليَّ صفحت عنهم        لما. 1

2/ د 2002ما استقصرت أجلك .       . فوهللا91

استبدل بـ ) ما ( اداة نفي أخرى بحيث يكون االسلوب طلباً .

نِّ (( 92 َباَع الظَّ 1/ د 2003 . قال تعالى )) َما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم إالَّ اتِّ

 ما نوع اداة النفي في اآلية الكريمة , علل ذلك ؟

1/ د 2003ضامتك وااليام ليس تضام   يا دار ما فعلت بك االيام     . 93

اعرب اداة النفي واذكر معموليها .

1/ د 2003 . وما بعض االقامة في ديار  يهان بها الفتى إالَّ بَلء    , ما نوع ) ما ( ؟ 94

2/ د 2003            . قال تعالى )) َوَما أُِريُد أَْن أَُخالَِفُكْم إِلَى َما أَْنَهاُكْم َعْنُه إِْن أُِريُد إاِّل اإلْصََلَح َما اْسَتَطْعُت ((95

 وردت ) ما ( ثَلث مرات , فما نوعها في كل مرة ؟ 

ا َيْلَحقُوا ِبِهْم ((     96 2/ د 2003  . قال تعالى )) َوآَخِريَن ِمْنُهْم لَمَّ

 الجماجم منها سقتهاوقال المتنبي : سقتها الغمام الغر قبل نزوله فلما دنا 

وردت ) لما ( في النص الكريم , فما الفرق بينها وبين ) لما ( في قول المتنبي ؟

2/ د 2003  أوان ضياع. وسعيت نحوك في عظيم محبة       ما راعني منها 97

 اجعل ما تحته خط ركنا لجملة منفية بأداة نفي مناسبة .

2/ د 2003قلبي معي ما اخترت غيركم    وال رضيت سواكم في الهوى بدالً  . لوكان 98

 في البيت نفي ضمني , بين نوعه .

1/ د 2004. ) ال رعيا لكم ( وتقول ) ال رعي لكم ( , فما نوع ) ال ( في الجملتين ؟  99

1/ د 2004الكريم بغير زاٍد     من االعمال ذا ذنب عظيم   . قدمت على100

 انف ما تحته خط بـ ) ال ( محافظا على المعنى ومبينا نوعها .

1/ د 2004 . أين تلمح النفي الضمني في البيتين معلَل ؟     101

أبنت الدهر عندي كل بنت     فكيف وصلت أنت من الزحام 

 متى يبلغ البنيان يوماً تمامه     اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم

1/ د 2004. أنِف الجملتين االتيتين باداة النفي المناسبة مراعيا داللة النفي على الزمن :  102

 . سيشارك محمد في االمتحان 2محمد في االمتحان       . قد شارك1
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 2/ د 2004.   قال تعالى )) ... ال َريَب فِيِه ... ((                                                                     103

 . دل على خبر ) ال ( .2. ما الهيأة التي جاء بها اسم ) ال ( وما حكمه؟       1

َبُهْم َوُهْم َيْسَتْغفُِروَن ((   104 َبُهْم َوأَنَت فِيِهْم َوَما َكاَن هللاُ ُمَعذِّ  2/ د 2004              . قال تعالى )) َوَما َكاَن هللاُ لُِيَعذِّ

 ورد النفي مرتين , أتجد فرقا في قوة النفي أوضحه ؟ 

 2/ د 2004ورد ت ) ما ( في النصوص القرآنية التالية , بين نوع كل منها وعملها إن كانت عاملة :            .105

 . )) إنَّ َما ُتوَعُدوَن آَلٍت َوَما أَْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن ((1

 إْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى (( . )) َوَما َيْنِطُق َعِن الَهَوى 2

يِن ِمْن ِحَرٍج ((. )) َوَما َجَعَل عَ 3  لَْيُكم َفي الدِّ

 1/ د 2005وال بشافعة في ردِّ ما كانا                                                 بنافعة . إليك علي فما الذكرى 106

 . اعرب ما تحته خط .2. ما نوع ) ما ( في الشطر الثاني ؟      1

 1/ د 2005عن نفسه لّما أضعناه                                           .فيالكنٍز شكت منا جواهره        وضاع 107

 . اذكر حرفا مختصا بالمضارع يفيد النفي واالستقبال غالباً 2. ال تعد ) لّما ( جازمة , وثق بالقاعدة ؟        1

 1/ د 2005                              . وهللا ما طلبت أهواؤنا بدالً     منكم وال انصرفت عنكم امانينا           108

 ما نوع ) ال ( الواردة في البيت ؟

 1/ د 2005ترك الناُس لنا أكتافهم     وتولوا الت لم يغِن الفرار                                                    . 109

 اجعلها عاملة .فقدت ) الت ( شروط اعمالها في البيت إذا لم يذكر احد معموليها , 

 2/ د 2005. كيف تصوغ عبارة ) ال يعيُش ( المنفية مؤكدة ؟                                                        110

 2/ د 2005ما اهون العمَر أْن يمضي بَل أمٍل .     ما نوع ) ال ( ؟                                                . 111

 2/ د 2005ضح الفرق بين كل تعبيرين تحتهما خط فيما يلي :                                                   . أو112

ا في نفسك   ,    ال داعَي مستجاٌب   ,   ال داعَي شٍر مستجابٌ  ا قريٍب  ,   تحدث عمَّ  ستنجلي األمور عمَّ

 2/ د 2005                                                           . أين تلمح النفي الضمني في البيتين اآلتيين :  113

 . ما بـــالـــــه الحظته فتضرجت       وجــــنــــاتــــــه وفــــؤادي المجروحُ 1

 . وكيف أخاف الفقر وهللا ضامٌن        لرزقي وهل في البخل لي بعدها عذرُ 2

 2/ د 2005وموته خزيه ال يومه الداني                                          . عمُر الفتى ذكره ال طول مدته   114

 اذا كانت ) ال ( عاطفة في المرتين , فكيف توثق ذلك بالقاعدة . 

 2/ د 2005. ولم تفغر لمنطقها فماً.... ماذا تقول لو استبدلت بـ ) لم ( أداة النفي ) ما ( ؟                          115
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 1/ د 2006. ال يسلُم الشرُف الرفيُع من األذى    حتى ُيراق على جوانبه الدُم                                       116

 . اجعل اداة النفي لزمن المستقبل بقرينة مرة , وبَل قرينة مرة أخرى .2. ما زمن أداة النفي ؟     1

 1/ د 2006ال ( مرتين , فما نوعها في كل مرة ؟                        فقلنا ال فراَر وال صدودا .    تكررت ). 117

اِجِديَن 118  َقاَل لَْم أَُكْن أِلَْسُجَد لَِبَشٍر َخلَْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ((  . قال تعالى )) َقاَل َيا إِْبلِيُس َما لََك أاَلَّ َتُكوَن َمَع السَّ

 1/ د 2006؟                                                                         ما نوع اداة النفي الواردة ثَلث مرات 

 2/ د 2006. ادخل ) لّما ( على فعل مضارع في جملة مفيدة ثم بين حكم الفعل بعدها .                            119

ا كتمت الحبَّ قالت لشدَّ ما       صبرت وما هذا بفعل120  2/ د 2006شجي القلب                                 . فلمَّ

 . ) ما ( الثانية عاملة , فكيف تجعلها مهملة ؟ طبق ذلك بأكثر من قاعدة .2. ما نوع ) ما ( االولى ؟       1

 2/ د 2006          . فوهللاِ ال ألقى الزمان بذلٍة .    لَِم ال يصلح ادخال ) لْن ( بدل ) ال ( لتوكيد النفي ؟         121

 وكيف تؤكده محافظا على القسم مغيرا ما يلزم ؟

 1/ د 2007. فلسُت مصاحباً يوما بخيَلً     وما لمُت البخيل على اجتنابي                                           122

 دلَّ على معمولي ) ليس ( .

 1/ د 2007                      را بأداة عاملة وبتعبير مؤكد     . ) هل أنا إال يٌد ( ... اجعل النفي الضمني ظاه123

ُه اَل ُيِحبُّ الُمْسَتْكبِِريَن ((       124 وَن َوَما ُيْعلُِنوَن إنَّ  1/ د 2007           . قال تعالى )) اَل َجَرَم أنَّ هللاَ َيْعلَُم َما ُيِسرُّ

 وما أثرها االعرابي ؟وردت ) ال ( مرتين , فما نوعها في كل مرة ؟ 

 2/ د 2007ما فاضت دموعي .                                                                               سأبكيك. 125

 . ما نوع ) ما ( ؟ 2. انِف ما تحته خط مراعيا الداللة على الزمن       1

اً (( ..... وقال تعالى )) َوَما ُهْم َعْنَها بَِغاِئبِيَن ((                   أََغيرَ . قال تعالى )) قُْل 126  2/ د 2007هللاِ أَبِغي َربَّ

 . اعرب ما تحته خط .  2. في النصين نفيان , دل عليهما وبين نوعيهما       1

 1/ د 2008                              . اضبط ما بين القوسين بالشكل واعربه                                     127

 ) ما الرسم إال فن جميل (  ) ليس الرسم إال فن جميل ( 

 1/ د 2008. طربت وما شوقا الى البيض اطرب    وال لعباً مني وذو الشيب يعلُب                                128

 في البيت نفي ضمني , دل عليه مبينا نوعه .

 2/ د 2008. إليك عني فاّني عنك مشغول .... إحذف الحرف المشبه بالفعل ثم انِف الجملة بفعل يفيد النفي      129
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 2/ د 2008      تكْن متسامحاً فلن تكسب االصدقاء  إاّل إياه ( .   إاّل تعبدوا  أاّل . ما الفرق فيما تحته خط : ) أمر 130

 2/ د 2008له      يعطي ويزداد ما ازدادت عطاياه                                   في القلب كنز شباٍب ال نفاذ. 131

 . ما نوع ) ما ( ؟ 2. دل على الخبر المحذوف في الشطر االول .      1

 2د/  2008. ما نوع ) ال ( : ال عرفت كرهاً وال شراً , عرفت خيراً ال شراً , ال شَر يعرفه الكريم .             132

 1/ د 2009          . قال تعالى )) َسَواٌء َعلَيِهْم أْسَتْغَفْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتسَتْغِفْر لَْن َيْغِفَر هللاُ لَُهْم ((                    133

 اداتا النفي ) لم ( و ) لن ( ما الزمن الذي نفته كل منهما ؟ وما تأثيرهما االعرابي على ما بعدهما ؟ 

 1/ د 2009د معمولي ) ليس ( : فيا لك من ليٍل نأى عنه صبحه       فليس له فجٌر إليه يؤول                 . ج134

 1/ د 2009ما نوع الَلم ؟ وكيف تعرب الفعل بعدها ؟ : لم أكن ألزداَد إاّل حيرًة                                   .135

 1/ د 2009                                                                          فما لي حيلة إاّل رجائي :        . 136

 سواء أذكرت ) حيلة ( أم لم تذكر فـ ) ما ( مهملة في الحالتين ... لماذا ؟

 1/ د 2009        . اعرب ما تحته خط :                                                                              137

 الَيوَم ِمَن أَمِر هللِا ((  اَل َعاِصمَ قال تعالى )) 

 2/ د 2009                                                      . ما االثر االعرابي والمعنوي ألدوات النفي :      138

 لّما تشنها ثقوب   ,  ) لست مؤمنا (   ,   فَل شلت يدك .

 2/ د 2009اسم ) ال ( النافية للجنس                                                                          . اعرب 139

 ال متعاونين فاشلون  ,  ال متعاونين على الشر مفلحون  ,  ال شائعاً سره جدير بالثقة .

 1/ د 2010                                  . إذا المرء لم يكفف عن الناس شره     فليس له ما عاش منه مصالحُ 140

 . نقول ) ما له مصالح ( و ) ليس له مصالح ( فكيف تعرب ) مصالح ( في الحالتين ؟2. ما نوع ) ما ( ؟    1

 1/ د 2010. أتاَك بقول لم أكن ألقوله ...                                                                              141

 ما نوع الَلم ؟ وما فائدتها ؟ وما اعراب الفعل بعدها ؟

 1/ د 2010. فَل هجره يبدو وفي اليأس راحٌة     وال وّده يصفو لنا فنكارمه                                       142

 الناسخ .. اجعل ) ال ( عاملة عمل الحرف 2. وردت ) ال ( نافية مهملة , علل سبب اهمالها    1

ا َيْقِض َما أََمَرهُ (( . في اآلية الكريمة اداة نفي , فما الذي افادته معنًى وعمَلً ؟           143  2/ د 2010. )) َكَلَّ لَمَّ

 2/ د 2010وأوليتني ما لم أكن استحقه      وإنَّي لداٍع ما حييت وذاكر                                            . 144
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 . ما نوع ) ما ( الواردة مرتين ؟2أكد النفي الوارد .       . 1

 . ما الفرق بين ) ما يحسن ( و ) لن يحسن ( في الداللة الزمنية ؟ 3

َما َنْحُن ِفْتَنٌة َفََل َتْكفُْر َفَيَتَعلَُّموَن َما يُ 145 قُوَن بِِه َبيَن الَمْرِء َوَزوِجِه َفرِّ . قال تعالى )) َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى َيقُواَل إِنَّ

ُهْم َواَل َيْنَفُعُهْم ((             يَن بِِه ِمْن أََحٍد إالَّ بِإذِن هللاِ َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضرُّ  1/ د 2011                     َوَما ُهْم ِبَضارِّ

 . ما نوع ) ما ( ؟ حدد ذلك بذكر ما بعدها .1

 , ما الذي أفادته في الثانية ؟. وردت ) ال ( مرتين 2

 1/ د 2011. تعبت من الكَلم فليس يجدي       كما أّملُت نظٌم أو بياٌن                                               146

 اذا علمت ان جملة ) يجدي ( الفعلية خبر ليس , فما تقدير اسمها ؟

 1/ د 2011فلول من قراع الكتائِب                                      . وال عيَب فيهم غير انَّ سيوفهم       بهن 147

 وردت ) ال ( نافية للجنس , اذكر معموليها على وفق قاعدتها .

 1/ د 2011من الطلِل                                  . ال ساكني رسم داٍر في الهوى أبدا       يستنطقون بها نؤياً 148

 ما الذي يتغير في اعراب ) ال ( اذا تم تحويل ) دار ( الى ) الدار ( ؟ 

 1/ د 2011. لم ُيبِق مني حبها ما خَل    حشاشة في بدن ناحِل                                                       149

 احذف النفي في الجملة الفعلية محافظا على المعنى . 

 1/ د 2011لبكا اذا دعا       من الحب داٍع والمزاُر بعيُد     حَلٌل على عيني ا. 150

 انِف ما تحته خط بـ ) ما ( العاملة محافظا على المعنى .. اعرب ) داٍع ( بإيجاز . 

ٌي ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة اَل َشرِقيَّ 151 َها َكوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكأَنَّ ٍة ((   . قال تعالى )) الزُّ  1/ د 2011ٍة َواَل َغْربِيَّ

 . ما اعراب ) زيتونة ( و ) شرقية ( ؟2. ما نوع ) ال ( الواردة مرتين ؟           1

 2/ د 2011                                                    . قال تعالى )) َفَكْيَف إَِذا َجَمْعَناُهْم لَِيوٍم اَل َرْيَب ِفيِه ((152

 اذا كانت ) ال ( نافية للجنس فأين خبرها ؟ قدره .. ووضح حكم حذفه وسبب حذفه .

وا ِمْن َحْولَِك ((                                         . 153 اً َغلِيَظ الَقْلِب اَلْنَفضُّ  2/ د 2011قال تعالى )) َولَو ُكْنَت َفظَّ

 تحقق النفي في موضع اشر اليه وبين نوعه .

َك لُِيْهلَِك القَُرى بُِظْلٍم َوأَْهلَُها ُمْصلُِحوَن ((                                    154  2/ د 2011. قال تعالى )) َوَما َكاَن َربَّ

 ما تسمى الَلم وما شروطها ؟ وما فائدتها ؟ اذكر حرفا مختصا بالمضارع يفيد النفي واالستقبال

 1/ د 2012نقاً      ولكن بدا في وجهه نحوك البشر                                وما ذا الذي فيه من الحسن رو. 155

 لماذا نصب الشاعر كلمة رونقاً ؟

 1/ د 2012. واّني ولو نلُت السماَء لعالٌم                  بأنك ما نلت الذي يوجب القدرا                            156
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 ليه , وبين نوعه .في النص نفي غير ظاهر , دل ع

 1/ د 2012. أصخرةٌ أنا ما لي ال تحركني     هذي المداُم وال تلك االغاريُد                                        157

 .. ما نوع ) ما ( ؟        ُعدت ) ال ( في ) وال تلك االغاريُد ( زائدة لتوكيد النفي .. علل ذلك1

 : حركتني هذي المدام ال تلك االغاريد ؟ . ما نوعها اذا صيغت جملتها3

 1/ د 2012. تنسم من شميم عرار نجٍد      فيما بعد العشيِة من عرار                                               158

 اجعل ) ما ( نافية عاملة في جملتها ؟ 

 2/ د 2012                                         . نحن بنو الموت فما بالنا     نعاف ما ال بد من شربه          159

 دل على النفي مبينا ما تفيده اداته معنى وعمَلً ثم اعرب االسم الذي يلي االداة .

 2/ د 2012. وال تحسبّن ذهاب نفسك ميتة     ما الموت إاّل ان تعيش مذلَل                                         160

 معلَلً ؟ ما نوع ) ما (

 2/ د 2012. ماذا سألقى في غداً ال تسألي    انا لست في علم النجوم خبيرا                                         161

 عين معمولي ) ليس ( .

 2/ د 2012((                  . قال تعالى )) اَل َيُذوقُوَن ِفيَها َبْرَداً َواَل َشَراَباً (( . قال تعالى )) َفََل ُكْفَراَن لَِسْعيِه 162

 فَل الجود يفنيها اذا هي اقبلت      وال البخل يبقيها اذا هي تذهب        

 ما نوع ) ال ( وايهما اكثر توكيداً ؟

 1/ د 2013. مت يستقيم الظل والعود اعوج     وهل ذهٌب صرٌف يساويه بهرج                                   163

 ي وبين نوعه .دل على النف

 1/ د 2013. قال تعالى )) َولَواَل نِْعَمُة َربِّي لَُكْنُت ِمَن الُمْحَضِريَن ((                                                 164

 وكيف اخاف الفقر وهللا ضامٌن لرزقي     وهل في البخل لي بعد ذا عذر       

 حا نوعه واسلوبه .بين ما ورد من نفي في كل من النصين موض

 1/ د 2013                                      . وال تحسبنَّ ذهاب نفسك ميتًة     ما الموت إالَّ ان تعيش مذلَل   165

 ما نوع ) ما ( معلَل ؟

 1/ د 2013   . الزمت نفسك شيئا ليس يلزمها       أن ال يواريهم أرض وال علُم                                  166

 ما نوع ) ال ( الواردة مرتين ؟

ْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤُكْم ((                                                إنْ . قال تعالى )) 167  2/ د 2013ِهَي إالَّ أَْسَماٌء َسمَّ

 الخير مكتمٌل وال الشُر  الال تبطرن وال تمت جزعاً              

 الخط أداتا نفي بطل عملها , علل ذلك .ما فوق 
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 أجوبة االسئلة الوزارية يف النفي

 . العاملة : وما ربك بظَلم .... غير العاملة : ما تخرج , ما تحمل 1

. ما : نافية عاملة .. نيل : اسمها مرفوع .. الخلود : مضاف اليه مجرور .. بمستطاع : الباء حرف جر زائد للتوكيد , 2

 ع : خبر ) ما ( مجرور لفظا منصوب محَلً مستطا

. ال استضيء : نافية غير عاملة للفعل المضارع وكذلك ) ال استعتب ( , ال تعلماني : ناهية جازمة .. ال عدتما : نافية 3

 بلللفعل الماضي للدعاء .. ) ال ( مع المضارع نفيها غير مؤكد وزمنها الحاضر والمستقبل و ) لن ( نفيها مؤكد للمستق

 . هل اجتمعت : نفي ضمني ... لست ابالي : نفي ظاهر4

. ال : نافية للجنس .. سبيل : اسمها مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف تقديره ) موجود ( .. إلى الصبر 5

 : جار ومجرور .

. ما أنا : نافية عاملة ) الحجازية ( .. ما نشاء : موصولة .. ما اريد : نافية غير عاملة .. ما استطعت : مصدرية 1. 6

 ظرفية .. ما توفيقي : نافية مهملة 

 . إْن كنتم : شرطية جازمة .. إْن اريد : نافية غير عاملة .2    

. ليس : فعل ماض ناقص جامد واسمه ضمير مستتر تقديره ) هو ( .. يؤذي : فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير 7

مستتر تقديره ) هو ( و ) نا ( ضمير متصل في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب خبر ) ليس ( .. 

 ير مستتر تقديره ) أنا ( ) ال ( : نافية غير عاملة , ) أرجو ( : فعل مضارع والفاعل ضم

 . ما ندري , لم نجد8

. ما هم : نافية غير عاملة .. ما يخدعون : نافية غير عاملة .. ما يشعرون : نافية غير عاملة .. بما : موصولة .. إنَّما 9

 : كافة

. فيهم : جار . ال : نافية للجنس .. عيب : اسمها مبني على الفتح في محل نصب وخبرها محذوف تقديره موجود .10

ومجرور .. ال : نافية غير عاملة .. تطيش : فعل مضارع مرفوع .. سهام : فاعل مرفوع .. الهاء : في محل جر 

 مضاف اليه .

 . المهملة ) فما للظالمين ( لتقدم الخبر .11

 . خبرها محذوف تقديره ) موجود ( .. ألنه مفرد12
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 2/ د 2013وهل يذخر الضرغام قوتا ليومه     اذا اذخر النمل الطعام لعامه                                      . 168

اظهر النفي الضمني في الشطر االول بأداة مناسبة لنفي الحاضر مرة والماضي المتصل بالحاضر مرة أخرى 

  بَل قرينة مرة ثالثة . والمستقبل 

 2/ د 2013. ما كنت أخشى ان ترد لي زلة      ولكن أمر هللا عنه مذهب                                           169

 ما نوع ) ما ( الواردة مرتين معلَل ؟

 1/ د 2014                     . وما كان المنى ليطيب لوال       محبتكم وشوقي للقاء                             170

  . ما نوع الَلم ؟ وما فائدتها ؟2. بأي اسلوب تذكرك اداة الشرط ) لوال ( ؟      1

 1/ د 2014. وما ينفع السيف الصقل أ , القنا         اذا كان في كف تخور وترجف                               171

هامية ونافية , في حالة كون ) ما ( نافية ضع بدلها اداة نفي تنفي الفعل في في هذا البيت يصح ان تكون ) ما ( استف

 الحاضر والمستقبل ثم اداة تنفي المستقبل واخرى تنفيه في الماضي المتصل بالحاضر .

 1د / 2014وما كنت ادري قبل عزة ما البكا      وال موجعات القلب حتى تولت                                  . 172

 . ما نوع ) ال ( الواردة في البيت ؟2. كيف تؤكد نفي ) ما ( بصيغتين مختلفتين ؟ وضح ذلك .    1

 2/ د 2014. قال تعالى )) َما َهَذا َبَشَراً إْن َهَذا إالَّ َملٌَك َكِريٌم ((                                                      173

 عمَلً فّرق بين ) ما ( و ) إْن ( 

ا َيْقِض َما أََمَرهُ ((                                                                   174  2/ د 2014. قال تعالى )) َكَلَّ لَمَّ

 إّني رأيت وقوف الماء يفسده        إْن ساح طاب وإْن لم يجر لم يطب        

 اداة نفي وجزم وقلب , فماذا تجد بينهما من فرق ؟) لّما ( و ) لم ( في النصين السابقين كَلهما 

 2/ د 2014. فَل سقياً وال رعياً لعهٍد      تطاول في أشرار غَلظ                                                   175

 ونقول ) ال سقَي لكم ( ... فما نوع ) ال ( التي وردت ثَلث مرات ؟

 2/ د 2014ئب       على كل ارض تمطر الغيث والغرقا                                  . وما هذه االيام إاّل سحا176

 ما نوع ) ما ( ؟

 2/ د 2014                                  وقد ولت على عجل. لم أرَض بالعيش واأليام مقبلة      فيكف أرض 177

 ) لم ( اداة اخرى تقع في جواب قسم . انف ما تحته خط مراعيا الداللة الزمنية ثم استبدل بـ
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ضارع مجزوم وعَلمة جزمه حذف حرف العلة .. ما : نافية عاملة . لّما : حرف نفي وجزم وقلب .. يمض : فعل م13

الحجازية .. ليل : اسمها مرفوع .. مظلوم : مضاف اليه .. كريم : نعت مجرور .. بنائم : الباء حرف جر زائد للتوكيد 

 خبرها مجرور لفظا منصوب محَل ... نائم : 

ها بـ ) إاّل ( . ما انا : عاملة .. ما الحياة : مهملة النتقاض نفي14

. اللفظ الذي يليها من الفاظ الزمان ويعرب خبرها . واسمها محذوف على االغلب تقديره من لفظ الخبر ) الساعة ( 15

. ما هي إاّل خطرة : مهملة النتقاض نفيها بـ ) إاّل ( .. ما كنت : نافية غير عاملة 16

تفيد النفي مؤكد . نافية للجنس , خبرها محذوف تقديره ) موجود ( .. 17

. النفي18

. ما : نافية مهملة , الخوف : مبتدأ , إاّل : اداة حصر , ما : اسم موصول في محل رفع خبر , تخوفه : فعل ماض 19

 والهاء ضمير متصل مفعول به , الفتى : فاعل مرفوع .

صب والمنصوب , إاّل بشرا : استثنائية . أاّل تسجد : ) أْن ( المصدرية الناصبة و ) ال ( النافية المعترضة بين النا20

 ..إاّل : ) إْن ( الشرطية الجازمة و ) ال ( النافية المعترضة

. أ. نافية غير عاملة .. ال يمكن ألنها تنفي الحال دون قرينة   ب. النافية العاملة 21

. ضمني بأسلوب االستفهام22

لم أكن ألقطف . –. بـ ) الم الجحود ( 23

ة مهملة ى.. له : شبه جملة جار ومجرور خبر مقدم .. حسب : مبتدأ. ما : نافي24

. ) إّن حسابهم ( و ) ما أنا ( : نفي ظاهر .. ) لو تعلمون ( : نفي ضمني1. 25

 . ) ما علمي ( : استفهامية ... ) بما ( : موصولة 2     

وكيدا. ال شيء : ألنها نافية للجنس ونفيها اكثر ت2. أين : ضمني ...  1. 26

. ما أنت ترى27

. بَل : الباء حرف جر , ال : نافية غير عاملة معترضة ... حب : اسم مجرور , دون : ظرف , ما : زائدة للتوكيد 28

 , حب : مضاف اليه مجرور .

. أ. نفي اتصاف اسمها بخبرها , خبرها شبه الجملة ) في شيء ( 29
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 محل نصب .ب. عاملة : ) قوة ( اسمها مبني على الفتح في 

 . لن افرط في حق ليد30

. اذا : ظرف لما يستقبل من الزمان اداة شرط غير جازمة .. ما : زائدة للتوكيد .. ما : نافية عاملة ) حجازية ( , 31

 شيء : اسمها مرفوع , باقياً : خبرها منصوب

 ما الذين : نافية عاملة ) حجازية ( .. على ما : موصولة . . 32

 لضمني اداة شرط غير جازمة , جوابها ) لم يبعني ( . لو النفي ا33

 . أ. المعترضة بين الجار والمجرور      ب. ما هو بدرة . 34

. ال : نافية للجنس , شأن : اسمها مبني على الفتح في محل نصب .. الَلم : الم الجحود أداة نصب بـ ) أن ( 35

 المضمرة

 حة المقدرة .) اخشى : فعل مضارع منصوب وعَلمة نصبه الفت

 . ما يحبسه : استفهامية ... ما كانوا : موصولة .36

 . أ. شبه الجملة ) كمشتاق ( .    ب. أشكو اآلن 37

. أاّل : ) أن ( الشرطية الجازمة , ) ال ( النافية المعترضة بين الجازم والمجزوم , أبح : فعل مضارع مجزوم ألنه 38

سم معطوف مجرور , ال : نافية للجنس , علم : اسمها مبني على الفتح فعل الشرط , غير : حال منصوب , طيب : ا

 في محل نصب وخبرها محذوف تقديره ) موجود (

 . نافية للجنس , مولى : اسمها مبني على الفتح المقدر للتعذر في محل نصب39

 . لن يجتلي40

 . ألنه خرج الى معنى مجازي وهو النفي41

اسم ليس مرفوع , ) إّما ( : ) إن ( الشرطية الجازمة المدغمة بـ ) ما ( الزائدة .... ما . ال : نافية عاطفة , عَلت : 42

 : اسم موصول في محل نصب مفعول به .

 . لن تطلب المال43

 . ما : نافية عاملة حجازية ... أنا : ضمير منفصل في محل رفع اسمها44

 غير : نعت مجرور ... إن : شرطية جازمة ... ال : زائدة للتوكيد 

 . أ. نافية مهملة لتقدم الخبر .     ب. محذوف تقديره ) موجود ( 45
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 . ) إن الكافرين ( : ظاهر ... ) هل يهلك ( : ضمني46

 . ما  : نافية غير عاملة , أكرومة : نائب فاعل مرفوع , إاّل : اداة حصر47
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 . لم يلبثوا52

 . الت : اسمها وخبرها محذوفان والتقدير ) الت الحين حين ( أو ) الت الساعة ساعة ( 53

 . لن ترى أو ال رؤية54

 ضمني –. النفي 55

 . لو : اداة شرط غير جازمة , ال : نافية للجنس , حياة : اسمها مبني على الفتح في محل نصب56

 : موصولة , ما أنتم : نافية عاملة , ما لكم : مهملة. ما اصابكم : شرطية , فبما 57

 . ) ال يرى ( و ) ال نخاف ( : ظاهر ... لو : ضمني58

. بدائم : الباء حرف جر زائد , دائم : خبر ) ليس ( مجرور لفظا منصوب محَل , خير : اسم      2. ال خير .   1. 59

 ) ال ( النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب .

 . ما : نافية مهملة , ألحد : شبه جملة خبر مقدم , نعمة : مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محَل60
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 ال يمأل الهول ناظري وال الردى –. تلتها جملة 2. تلتها معرفة ... ال هول يمأل ناظري     1. 62

 . نافية عاملة ) حجازية ( 63
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